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   PREZENTAREA   FUNDAŢIE                                                        
Membra a Federatiiilor , Asociatiilor si Cluburilor pentru UNESCO,  Fundatie de UTILITATE  PUBLICA, 

            Membra a Uniunii  Nationale a  Femeilor Romane, Membra Fond 
Plastic-Bucuresti

       Activitatea Fundaţiei este coordonată de arh. Alexandrina Ardelea – Dana Ardelea

°   DANA  ARDELEA este originară din Braşov.
     Practică arhitectură la Bucureşti, dar este puternic atrasă de arta populară, 

cochetând cu grafica şi  ceramica.

°  Incepând cu anul 1984 se dedica  definitiv creaţiei vestimentare pentru copii. Mai întâi 
colaboratoare şi apoi membra a Fondului Plastici, ea realizeaza cu măiestria mâinilor sale modele cu 
inspiraţie folclorică românească, combină diferite materiale şi accesorii într-un ansamblu geometric  şi  
coloristic armonios,  cu o subtilă maniera romantică.

• Din anul 1990, DANA  ARDELEA  formează primul grup de minimanechine, 
copii între 6 şi 15 ani, cu care se prezintă marelui public din România şi străinatate, în 
numeroase  expoziţii personale, colective şi  spectacole de  prezentare  de  modă,  pentru  copii. 

•  In  anul  1990 obţine  Premiul  I   pe  ţară,  la concursul 
organizat de Teatrul  Nottara, sectiunea - creaţii vestimentare pentru 
copii.  In perioada urmatoare sustine 6 expoziţii în ţară,  2  în Franţa, Italia, 2  în 
Austria, Germania, Ungaria.

• În vara anului 1998, înfiinţează Fundaţia  Culturală « Dana 
Ardelea », având ca obiectiv :

1. Încurajarea şi promovarea diverselor forme de exprimare 
artistică, a copiilor şi  tinerilor  cu  aptitudini, dar  cu  probleme  
sociale  dificile.

2. Susţinerea  materială  a  celor  defavorizati.



3. Promovare şi  afirmarea  în viaţa  publică  românească  şi 
internaţională atinerelor talente prin, organizarea  şi 
participarea la spectacole umanitare, festivaluri, expozitii 
interne si internationale, concursuri etc….

4. Cultivarea  şi promovarea  tradiţiilor  şi  valorilor  spirituale  
naţionale.

Din acţiunile, care s-au bucurat de aprecierile publicului din ţară şi străinătate, amintim :

• Spectacole umanitare mediatizate prin TVR 1, Palatul Sutu, 
C.C. »REDUTA »Brasov 

• Spectacole  în cadrul Instituţiilor: Ministerul de Interne, Casa 
Americii Latine, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Satului, Muzeul 
Palatul Mogoşoaia, Palatul Elisabeta, Muzeul Naţional de Istorie,Hotel 
Sofitel,Romexpo, Sala Dalles, Palatul Copiilor, Clubul Diplomatic, 
UNESCO, YachtClubRegalRomân,Sala Radio,TVR,TVRM,NATIONAL 
TV,ANTENA 1,PRIMATV,Favorit TV,EtnoTV

• Spectacole şi expoziţii peste hotare :

Ambasadele Romaniei din strainatate si Institute Culturale Romane, 
orase importante din Europa :

ANVERS,   BERLIN,  BUDAPESTA,  BRATISLAVA , BRUXELLES, PADOVA,

PARIS,   PERUGIA,    PRAGA,    ROMA,  VENETIA, VIENA


