
 
 
 

 

Artistul din spatele autismului 
Ediţia III 

Concerte de pian, expoziţie de pictură, ceramică, quilling, produse handmade 

 

Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România (ANCAAR) a organizat marţi, 
10 iunie 2014, de la ora 17.00, la “Biblioteca Centrală Universitară Carol I” (str. Boteanu nr. 1, sector 
1, București)  o serie de evenimente sub genericul “Artistul din spatele autismului – Ed. III”.  

Evenimentul a inclus un concert de pian susţinut de Victor (19 ani), o expoziţie de pictură cu 
vânzare semnată de Andrei (13 ani) şi un stand de prezentare a unor produse de quilling realizate de 
Mădălin (17 ani), tineri diagnosticaţi cu autism.   

Surpriza evenimentului din acest an a fost Mircea (39 ani), diagnosticat cu sindrom Arsperger 
care  a încântat publicul cu un recital de balade rock. 

În încununarea acestei seri, invitatul special, Baritonul Constantin Traşcă, alături de pianistul 
Marius Denes, a completat evenimentul prin susţinerea unui recital emoţionant.  

Mai mult, cei prezenți s-au delectat cu o suită de produse handmade lucrate în atelierele 
ANCAAR de copii, adolescenţi şi adulţi cu autism, alături de terapeuţii lor şi de artişti pricepuţi. 
Programul a inclus  și o tombolă dedicata auditorului şi alte mici surprize pentru tinerii din spectrul 
autist prezenţi la eveniment. 

Locaţia deosebită, oferită de Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, a dat rafinament şi 
eleganţă expoziţiei. Tablorile lucrate în ulei şi obiectele din sticlă pictată au fost puse în valoare de 
cadrul sofisticat şi unic pe care î-l oferă BCU colaboratorilor. De asemenea, muzicienii care au participat 
la eveniment au apreciat acustica sălii si profesionalismul echipei de sonorizare. 

“Evenimentul creşte în valoare de la o ediţie  la alta. Progresul acestor tineri se observă şi 
este apreciat. Mai mult,  ni se alătură persoane din lumea artistică şi în acest fel suntem încurajaţi să 
continuăm. ”, a declarat doamna Georgeta Crişu, preşedinte ANCAAR. 

  Evenimentul “Artistul din spatele autismului – Ed. III” face parte din Campania “Omul din 
spatele autismului”, care îşi propune promovarea abilităţilor şi talentelor artistice ale persoanelor cu 
autism care au beneficiat  de programe terapeutice şi de socializare în cadrul ANCAAR.  



ANCAAR accentuează mesajul campaniei: măsura în care persoanele cu autism se pot integra 
pe piața muncii nu depinde de inteligenţa, aptitudinile sau posibilităţile lor de comunicare, ci de 
toleranţa noastră. 

 La eveniment au participat, tineri și copii cu autism, aparținătorii acestora, specialiști din 
domeniul autismului, profesori și educatori, studenţi. 

 Vă aşteptăm cu drag şi în 2015 să ne bucurăm de progresul acestor tineri! 

  


