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Tineri muzicieni in concert pentru salvarea bisericilor de lemn din Oltenia si Transilvania 
 
 
Fundatia Pro Patrimonio, Asociatia SoNoRo si Ordinul Arhitectilor din Romania lanseaza programul 
“Muzica de camera pentru biserici de lemn”, o serie de concerte cu scopul strangerii de fonduri pentru 
interventiile urgente necesare salvarii mai multor biserici de lemn din nordul Olteniei si sudul 
Transilvaniei, clasate pe lista monumentelor istorice romanesti, biserici care in prezent sunt 
amenintate de disparitie prin colaps.  
 
 “Muzica de camera pentru biserici de lemn” este parte a proiectului „60 de biserici”, initiat de Ordinul 
Arhitectilor, Fundatia Dala si Fundatia Pro Patrimonio in urma cu doi ani. Actiunea de strangere de 
fonduri se va desfasura prin intermediul organizarii de concerte caritabile de muzica de camera cu 
tineri interpreti inscrisi in programul SoNoRo – INTERFERENTE. SoNoRo – INTERFERENTE este 
programul educativ din cadrul Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo, ce are drept 
obiectiv instruirea si promovarea tinerilor artisti,talentati, prin oferirea de burse si posibilitatea studiului 
muzicii de cameră alături de renumiti artişti şi profesori europeni.  
 
Concertele din cadrul programului “Muzica de camera pentru biserici de lemn” vor avea loc o data pe 
luna, in mai multe locatii din Bucuresti, printre care sedii de ambasade si consulate, sali de concerte, 
centre si institute culturale, pe tot parcursul anului 2011.    
Printre sustinatorii programului se numara Printesa Marina Sturdza, fostul Ministru al Culturii, Toader 
Paleologu, Neagu Djuvara si Petre Guran, directorul Institutului Cultural Roman din Chisinau. 
 
“Bisericile din lemn sunt de dimensiuni mici si, impreuna cu cimitirul in care se afla, formeaza de cele 
mai multe ori un ansamblu peisagistic foarte reprezentativ pentru comunitate, dar si valoros din punct 
de vedere cultural. Deseori ele sunt pictate in interior, cateodata si in exterior, iar scenele religioase 
cuprind informatii pretioase despre viata locala, unelte folosite, costumele de epoca sau ierarhii 
sociale” povesteste arh. Serban Sturdza, Presedintele Pro Patrimonio, despre importanta salvarii 
acestor monumente. 
 
In urma unor cercetari facute de Fundatia Dala si de alti arhitecti pasionati, au fost selectate 60 de 
biserici din nordul Olteniei si sudul Transilvaniei care sunt cele mai amenintate de disparitie. Sunt 
cateva sute de astfel de monumente istorice clasate si toate sunt aproape necunoscute, dar 
adapostesc elemente semnificative de arhitectura si pictura de secol 17-19. Cele 60 de biserici 
selectate sunt raspandite pe o arie larga in regiunea Gorj, Valcea, Hunedoara si Sibiu. 
 
*** 
 
Despre organizatori:  

 
Pro Patrimonio este o fundatie non-guvernamentala de interes public, a carei misiune este de a salva, conserva 
si apara vechile cladiri amenintate, de a salva patrimonial cultural construit si natural al Romaniei precum si 
traditiile acesteia. 
 
Asociatia SoNoRo este organizatoarea festivalului international de muzica de camera cu acelasi nume si 
initiatoarea programului de mentorat, unic in Romania, SoNoRo – INTERFERENTE. 
 
Ordinul Arhitectilor din Romania este organizatia profesionala care reglementeaza profesiunea de arhitect in 
Romania. 

 


