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Kandy Reisenauer

Punct de vedere

Este deschis`, la Muzeul
de Istorie de pe Calea lui Tra-
ian, p@n` pe 22 decembrie, ex-
pozi\ia de pictur` a plasticia-nu-
lui basarabean Valeriu Jabinski
]i a sculptorului Ion Bolocan.
Vernisajul a avut loc în pre-
zen\a a numero]i iubitori de
frumos din municipiu, pe m`-
sura num`rului foarte mare de
lucr`ri ]i a valorii acestora.

Practic, aproape întreg etajul I
este ocupat de lucr`rile celor
doi. Au participat pre]edintele
Uniunii Arti]tilor Plastici, Gheor-
ghe Dican ]i Sergiu Plop, pre-
]edintele Asocia\iei PlopArt,
cel care l-a ]i adus pe Jabinski
la V@lcea ]i, nu doar o dat`.
Ultima vizit` a plasticianului
în municipiu a avut loc în
cadrul Taberei de var` desf`-

]urat` la finele lunii iulie ]i la
care au participat 10 pictori ]i
sculptori din Republica Mol-
dova. De asemenea, la verni-
sajul de luna trecut` a fost pre-
zent` ]i so\ia artistului, înf`\i-
]at` în o parte din nudurile ex-
puse pe simeze. 

Valeriu Jabinski este un
desenator prin excelen\`, pre-
fer@nd o cromatic` domoal`,

cu pasteluri, tonuri voalate, în-
s` linia are întotdeauna de c@]-
tigat, trupul feminin este admi-
rabil pus în valoare, rotunji-
mile sunt ferme ]i îndeamn` la
studiu at@t din partea sa, c@t ]i
din cea a privitorilor. Acesta
ne propune aici desen, grafic`
]i pictur`. A absolvit Institutul
de Arte din Chi]in`u ]i Aca-
demia di Belle Arte Brera (Mi-
lano, Italia). Dintre expozi\iile
sale personale amintim: Ili-
ciovsk, Ucraina (1986); Cen-
trul Reurih, Chi]in`u (1996,
1997); Stuttgard, Germania
(2000); Centrul Expozi\ional
Constantin Br@ncu]i UAP
(200, 2012); Muzeul de Arte
„Casa Simian” (2012). De ase-
menea, are lucr`ri în colec\ii
publice la Muzeul Na\ional de
Art` al Moldovei, Muzeul de
Arte Plastice Baia Mare ]i
Muzeul de Istorie al jude\ului
V@lcea. Totodat`, are lucr`ri în
colec\ii particulare în: Rom@-
nia, Germania, Elve\ia, Fran\a,
Italia, Belgia, Anglia, SUA,
Suedia, Rusia. 

Sculptorul Ion Bolocan a
urmat cursurile Facult`\ii de
Arte Plastice, Universitatea
Pedagogic` „Ion Creang`” din
Chi]in`u. De-a lungul carierei

sale a avut numeroase expozi-
\ii personale ]i de grup dintre
care amintim: Galeria „Br@n-
cu]i”, Uniunea Arti]tilor Plas-
tici Chi]in`u (1997); Asiart
gallery, dr. Brunner &Partner,
Titisse –Neustadt, Germania
(2004); Stefan Kuerten &Art
Chateau de Liuns Luins, El-
ve\ia (2009); Sculptura con-
temporan`, Centrul Expozi\i-
onal Br@ncu]i, Chi]in`u (2008).
Are lucr`ri în colec\ii parti-
culare în: Rom@nia, Germania,
Elve\ia, Fran\a, Italia, Belgia,
Anglia, SUA, Suedia ]i Rusia.
Sculptorul folose]te ca motiv
figura uman`, în primul r@nd
femeia. Se exprim` la grani\a
dintre figurativ ]i abstract, se
remarc` armonia volumelor,
un raport echilibrat între vid ]i
plin. 

O not` aparte a dat-o mo-
mentul muzical, cu vioar` ]i
pian, surpriza a constituit-o
prezen\a violonistei Liliana
]tef`nescu, fiica unuia din cei
mai buni pictori rom@ni, care a
avut amabilitatea de a inter-
preta senza\ional c@teva lu-
cr`ri de camer`, înveselind ]i
bucur@nd asisten\a. 

Kandy Reisenauer

Expozi\ie de plastic` cu Valeriu Jabinski ]i Ion Bolocan

Sucursala Exploatarea Minier` R@mnicu V@lcea, Punct Turistic Salina Ocnele Mari 
v` anun\` c` [n zile de 25, 26, 31 decembrie 2012, respectiv 1 ianuarie 2013 nu se lucreaz`.
De asemenea, [n luna decembrie programul de vizitare al Salinei Ocnele Mari, se va desf`]ura dup`
urm`torul program: • de luni p@n` vineri [ntre orele 10.00 – 16.00; • s@mb`ta ]i duminica [ntre orele 09.00
– 17.00; • pe data de 2 ianuarie 2013 [ntre orele 09.00 – 17.00.

VV`̀ aa]]tteepptt`̀mm ss`̀ nnee vviizziittaa\\ii ppeennttrruu aa vv`̀ bbuuccuurraa ddee rreellaaxxaarree,, 
ss`̀nn`̀ttaattee ]]ii bbuunn`̀ ddiissppoozzii\\iiee [[nnttrr--uunn ccaaddrruu nnaattuurraall iinneeddiitt!!

Noul an s` v` aduc` bucurii, [mpliniri,
bel]ug, c`ldur` [n suflet ]i [n casele
dumneavoastr`.
Vorba bun`, g@ndul curat ]i
[mbr`\i]area cald` s` v` fie cel mai de
pre\ cadou pentru cei apropia\i, iar
[n\elepciunea ]i generozitatea s` v`
c`l`uzeasc` pa]ii [n 2013.

Conducerea CET Govora ureaz`
salaria\ilor, colaboratorilor ]i benefi-
ciarilor serviciilor sale (unit`\i econom-
ice ]i locuitorii din R@mnicu V@lcea,
C`lim`ne]ti ]i Ol`ne]ti) s`rb`tori
fericite ]i un sincer 

LLaa mmuull\\ii aannii!!
Director general 

Ing. Ludovic Valentin Zelici

Din toat` inima ]i cu toat`
inima deschid poarta
ur`rilor ]i transmit tuturor
vâlcenilor mei cele mai
sincere gânduri pentru un
Cr`ciun fericit ]i un An Nou
cu mult` s`n`tate, cu multe
speran\e împlinite ]i cu
mult` normalitate.

S`rb`tori fericite în toate
casele ]i în toate sufletele
conjude\enilor!

Pre]edintele Consiliului
Jude\ean Vâlcea

Dr. ing. ION CÎLEA

La Muzeul Jude\ean,


