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 După 7 ani, în care s-a definit şi aşezat în concepte, Taberei Sociale de Artă şi 
Educaţie Incluzivă, de la Hoteni, ajunsă la a VIII-a ediţie,  au început să-i crească aripi şi 
să afirme o  nouă identitate : Tabăra Naţională de Artă şi Solidaritate.  
 Parte a Proiectului  Artă şi Solidaritate,  derulat de Parohia Hoteni în sprijinul 
copiilor din Centrul de Tip Familial pentru Copii şi Tineri Hoteni, tabăra a devenit o 
adevărată şcoală de vară, în care copiii instituţionalizaţi maramureşeni şi artiştii plastici 
îşi arată unii altora drumul spre frumos. Cu sprijinul material şi logistic al Episcopiei 
noastre  prin Sectorul Misionar Social, al Fundaţiei Hope and Homes for Children 
România, al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, 
Uniunii Artiştilor Plastici din România prin filialele participante şi Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Drepturilor Copilului, Tabăra Naţională de Artă  şi  
Solidaritate are o evoluţie ascendentă devenind un reper cultural şi social important. 
 Peste 40 de copii, dintre care 30 instituţionalizaţi alături de 40 artişti plastici 
maramureşeni şi invitaţi din ţară, membrii ai UAP Bucureşti, Bacău, Argeş, Craiova, au 
construit o frumoasă relaţie de mentorat artistic, cu valenţe multiple de pedagogie, creaţie 
dar şi terapie prin artă. 
 Iscoditori pe plaiuri, căutându-şi parcă gura de rai mioritică, maestrul şi ucenicul 
cărându-şi pânzele, culorile, şevaletul şi buna dispoziţie, au creat opere ce se adaugă 
colecţiei celorlalte şapte ediţii. Astfel peisajele satului maramureşean, chipuri de feciori şi 
fete, aspecte ale  vieţii agrare, case ţărăneşti şi interioare ale acestora, munţii şi dealurile 
dinaintea privitorului artist, s-au remodelat prin culoare aşezâdu-se pe pânză spre 
încântarea iubitorilor de artă. 
 Cu neajunsul condensării timpului dintre cele două limite, deschiderea festivă  a 
taberei prin slujirea Tedeum-ului şi recitalul de pricesne şi doine al Casandrei Maria 
Hauşi şi închiderea festivă prin slujirea Sfintei Liturghii de către PC Pr. Consilier 
Misionar Social, Virgil Jicăreanu, alături de paroh Pr. Prof. Ioan Ardelean şi prin 
vernisarea expoziţiei  cu lucrările realizate, având ca simeză – peretele Bisericii Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril din Hoteni, s-a parcurs o etapă  ciclică a proiectului Artă  şi 
Solidaritate. 
 Lucrările realizate la această ediţie, impresionante ca număr, varietate stilistică, 
bogăţie  cromatică, etc., având ca autori, tineri artişti plastici dar şi oameni consacraţi 
maeştri ai artelor plastice, vor lua drumul spre sufletul publicului  cu rezonanţe culturale 
şi spirituale. Astfel începând cu data de 18 septembrie, spaţiul expoziţional Golden 
Gallery, din complexul comercial Gold Plazza va găzdui timp de o lună de zile o selecţie 
a celor mai bune  lucrări ale ediţiei.  Împlinirea rostului de solidaritate al acestui proiect 
se va face de asemenea până la următoarea ediţie, prin deschiderea mai multor expoziţii 
cu vânzare în diferite locaţii din ţară şi străinătate şi prin participarea la evenimente 
caritative de stângere de fonduri  spre susţinerea lucrării social-filantropice. 
 Proiectul Artă şi Solidaritate, integrat acţiunilor noastre în sprijinul copiilor 
instituţionalizaţi, în premisele sale de dezvoltare, în care se poate observa vizibil semnul 
binecuvântării, nădăjduieşte realizarea unui Centru de Terapii prin Artă şi deschiderea 



unui Muzeu de Artă Contemporană, care să adăpostească colecţia patrimonială a Taberei 
Naţionale de Artă şi Solidaritate. 
 Aducând mulţumire Preasfinţitului Iustin pentru  Arhiereasca Binecuvântare şi 
sprijinul material al acestui proiect, PC Părinte Virgil Jicăreanu, Consilier Misionar 
Social, pentru deosebita implicare, D-lui Dir. al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte 
şi Patrimoniu Cultural, Dr. Ioan Marchiş, tuturor artiştilor locali şi invitaţi din ţară, şi nu 
în ultimul rând D-lui Ştefan Dărăbuş, Director Naţional al Fudaţiei Hope and Homes for 
Children România, partenerul şi prietenul nostru ce face posibilă funcţionarea zi de zi a 
Centrului de Tip Familial pentru Copii şi Tineri Hoteni, dăm slavă lui Dumnezeu pentru 
toate realizările în care ne bucurăm a fi şi noi parte. 
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