Buna ziua Domnule Gavrila COPIL,
De ceva timp nu mai am vesti de la Dumneavoastra. Sper ca sunteti bine,
precum si familia Dumneavoastra.
Doresc sa va pun la curent despre un proiect important care este in curs
de realizare.
___________________________________________________________
______________
Legat de proiectul STATUIA DE NOBIL DAC DIN FLORENTA, am o
veste foarte buna : s-a inceput oficial realizarea acestei sculpturi
monumentale de Dac. Dupa ce va fi realizata, va fi donata Statului Român
si va fi amplasata intr-un spatiu public adecvat din Bucuresti.
PROIECT - STATUIA DE NOBIL DAC DIN FLORENTA : pentru mai
multe informatii rog a se cititi cu atentie textul de mai jos si sa fie trimis
cât mai multor persoane :
ASOCIATIA IDENTITATE CULTURALA CONTEMPORANA (AICC) lanseaza un
program de strângere de fonduri pentru realizarea unei replici dupa una din
statuile antice de Daci. Aceste opere sculpturale se pot vedea astazi in diferite
muzee si colectii private din intreaga lume : la Roma, Paris, Versailles, Florenta,
Londra, New York, Ierusalim, Sankt Petersburg, Copenhaga, Berlin, etc.
AICC - DESPRE ACEST PROIECT : este vorba de realizarea si amplasarea in Bucuresti
a unei statui dupa o sculptura monumentala antica de nobil Dac, care se gaseste in
"Giardino di Boboli", la Florenta. Acest proiect este sustinut de Academia Româna (vezi
link-urile de mai jos) si este in curs de realizare. La ora actuala, în România, nu exista
nicio statuie de Dac reprodusa dupa o opera antica. Acest proiect este unic, ce va fi
realizat pentru prima data pentru România. Odata realizata aceasta opera sculpturala va
urma sa fie donata Primariei Municipiului Bucuresti, pentru a fi amplasata intr-un loc
public adecvat (in aer liber). Este în interesul culturii si al identitatii României sa putem
reproduce cât mai multe astfel de statui monumentale de Daci antice si sa fie donate
Statului Român pentru parcuri, muzee si alte institutii publice importante.
1) Noi (AICC-ul) am reusit sa punem acest proiect pe Bursa Binelui al Bancii BCR. Pentru
informatii si sustinerea acestui proiect accesati site-ul :
https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Nobil-dac-din-Florenta--Vreau-un-dac-in-Bucuresti
2) Pentru mai multe informatii despre acest proiect accesati site-ul :
http://proiect.statuidedaci.ro/
3) Activitatea Asociatiei Identitate Culturala Contemporana si proiectul STATUIA DE
NOBIL DAC :
http://aiccromania.org/ro/demers-pentru-amplasarea-n-bucuresti-a-repliciiunei-statui-de-dac
4) La acest link se poate vedea unul dintre site-urile facute de AICC si compania de IT
GEMINI SOLUTIONS - realizarea unui muzeu virtual care prezinta o buna parte din
statuile de Daci care se gasesc actualmente in cele mai mari muzee si colectii private din
intreaga lume :
http://statuidedaci.ro/ro/
5) Despre activitatea profesionala a dlui Leonard VELCESCU si proiectele culturale AICC :
http://leonardvelcescu.ro/media.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leonard_Velcescu

http://adevaruldespredaci.ro/2015/01/istoricul-leonard-velcescu-autorullucrarii
FOARTE IMPORTANT : Va rugam sa faceti cunoscute aceste informatii prietenilor
dumneavoastra pentru a ajunge in rândul publicului larg. Aceste lucruri esentiale ne
intereseaza pe toti, pentru o mai buna cunoastere a culturii noastre si a Identitatii
Nationale a României ; precum si pentru sustinerea acestor proiecte. Fara sustinerea atât
morala, cât si financiara din partea tuturor, aceste proiecte nu pot fi realizate.
"Cultura reprezinta cartea de vizita indispensabila fiecarui popor !".
"Cunoaşterea cât mai justă a istoriei complexe a unui popor constituie
identitatea sa culturală !".
"Cultura este pentru interesul tuturor ! Cultura este importanta si obligatorie !
Aceste lucruri trebuie sa intereseze pe toata lumea si este de dorit sa ne unim
fortele si sa ne implicam pentru sustinerea si realizarea acestui proiect de
interes national".
VA MULTUMIM PENTRU SPRIJINUL ACORDAT !
________________________________________________

Cu cât reusim sa platim mai repede atelierului din Florenta (care
realizeaza aceasta statuie) - etapele contractului prevazut, statuia va fi
realizata mai repede. Deci, este in interesul nostru (al TUTUROR) sa
contribuim sa platim aceasta replica. Daca ne unim cât mai multi,
sculptura se va realiza mai repede. Aceast lucru nu depinde decât de noi
toti. Dupa ce va fi facuta aceasta statuie, se vor face replici si
pentru alte orasele importante din România.
Va doresc toate cele bune !
Leonard Velcescu

