
Conducerea combinatului Oltchim urmeaz` s`
plece în Germania pentru a analiza cu nem\ii de la
Udhenora contractele care sunt în derulare cu
societatea vâlcean`, a declarat liderul sindical,
Corneliu Cernev.

Tradi\ionalele Ser-
b`ri ale Z`pezii din
Ocnele Mari sunt
reluate anul acesta
cu o nou` edi\ie, a
]asea, dat fiind c`
iarna a fost gene-
roas` cu noi ]i ne-a
bucurat cu troiene albe, bucuria copiilor ]i a tutu-
ror celor ce iubesc mantia alb` ]i pufoas` ce d` o
nou` perspectiv` asupra naturii.

Invita\ie la distrac\ie

Duminic`, Serb`rile Z`pezii 
la Ocnele Mari

Joi, 6 februarie, de la ora
18:00, Bobi\` C`tu]anu
]i Pro Event îi invit` pe
to\i aceia care l-au cu-
noscut pe apreciatul om
de pres` Tudor Bruc`r la
Biblioteca Jude\ean`
„Antim Ivireanul”, unde
va avea loc lansarea c`r\ii “}arpele cu ochelari”, dedicat`
celui disp`rut în urm` cu un an.

Maestrul incontestabil al penelului
]i vitraliilor din Vâlcea, plasticianul
Gheorghe Dican va expune tocmai la
Muzeul Sticlei din Albenga (Italia),
sâmb`t`, 8 februarie. Fericitul eveni-
ment va avea loc în contextul unei
expozi\ii interna\ionale de arte plastice

]i decorative, intitulat` „Opera
prima”. {l va înso\i tot un vâlcean, as al
penelului ]i sticlei, Constantin Neac]u
]i, din alte jude\e, Mihai |opescu, Ion
T`mâian ]i Vasile Tolan. Al`turi de
arti]tii români vor expune ]i creatori
de frumos din Croa\ia ]i Italia. 

Curatorul expozi\iei este Pierluigi
Luise, iar comentariile pertinente vor
fi f`cute de un critic italian, Georgia
Cassini. Pentru cei doi plasticieni ce
ne reprezint`, dar ]i pentru noi, sim-
plul fapt c` au fost invita\i al`turi de
al\i arti]ti din Europa, este deosebit de

onorant. Cei doi sunt obi]nui\i ai gale-
riilor de art` din Europa, în special din
Italia, dar ]i din Fran\a, Olanda, China,
Belgia ]i Monaco. Le dorim celor doi
s` se întoarc` încununa\i cu laurii suc-
cesului.  

Kandy Reisenauer

Miercuri, 
5 februarie 
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Dican ]i Neac]u expun la Muzeul Sticlei din Albenga - Italia

Conducerea Oltchim va analiza 
cu nem\ii de la Udhenora contractele
dintre cele dou` companii

“}arpele cu ochelari”

– lansare de carte
în memoria lui
Tudorel Bruc`r


