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Ilustraţie copertă: „Big Brother”, autor Florin Balaban

Cuvânt înainte
de Tudor Şt. Popa

Mă trag dintr-o familie de artiști. Ambii părinți
au terminat Liceul de Artă, unchii și verișorii
sunt muzicieni, chiar și finii îmi sunt pictori. Mă
uit în jurul meu și oamenii sunt cu toții pasionați de artă dar puțini pot și trăi de pe urma ei.
Eventual cei care au îndrăznit să devină profesori să se poată lăuda cu un salariu fix la final
de lună. În rest, muritori de foame.
Nu e greșit să visezi că într-o zi, un excentric bogat va pune ochii pe tine
și te va scoate din umbra nenumăraților pictori uitați de istorie. Problema
este că Sibiul nu îți oferă nimic în sensul ăsta. Pur și simplu nu ai unde
cunoaște acel bogat excentric.
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Sibiul nu are nici măcar o galerie de artă. Au fost unele încercări timide
ce s-au dovedit a fi nepotrivite în momentul nepotrivit iar galeria UAP este
departe de ce ar trebui să fie. Într-un oraș auto-intitulat cultural, este o
rușine să nu ai de unde cumpăra un tablou ori să stai, pur și simplu, la o
discuție cu alți artiști sibieni.
Pe lângă muzică, mâncare, filme, avem nevoie și de artă plastică, oameni
buni! Tocmai de asta, mă voi implica în următorii 3 ani promovării artei
plastice și artiștilor. Fie ei profesioniști, debutanți ori simpli aspiranţi.
Iar proiectul „Art Point – Oraşul Artiştilor” este prima încercare de a scoate
arta în stradă. O combinaţie de artişti şi pasionaţi de artă, de expoziţii de
pictură şi lucrări destinate turiştilor.
Pentru că Oraşul Artiştilor nu este despre pictură modernă neînţeleasă
şi nici despre o instalaţie de artă apreciată doar de către critici. Oraşul
Artiştilor este despre oferirea unui cadou turistului ce trece prin Sibiu – o
amintire transpusă într-un tablou în acuarelă ce reprezintă Turnul Sfatului,
o linogravură cu Podul Minciunilor ori lut modelat sub forma unei ţărăncuţe
în port tradiţional. Iar toate acestea realizate de către artişti, chiar în faţa
publicului larg, în atelierele de pictură şi sculptură amenajate sub ochiul
curios al trecătorului, într-o piaţetă publică - în Piaţa Mică.

Oraşul Artiştilor este deschis între 23 iunie – 15 octombrie 2017 în Piaţa Mică, în faţa Turnului
Sfatului, şi aşteaptă curioşii cu o galerie de artă adusă în stradă, cu ateliere de pictură amenajate chiar aici, în spaţiul public, cu workshopuri pentru copii şi adulţi, cu ateliere cu părinţii şi
chiar şi cu o bibliotecă din care puteţi răsfoi cărţi despre artă.
Zilnic, timp de 115 zile, căsuţele în miniatură vă aşteaptă să le treceţi pragul pentru a vă cumpăra o amintire din Sibiu, susţinând astfel un artist.
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S-AU UNIT PENTRU A COLORA PEREȚII GRI

„Artiștii trebuie să
renunțe la egoism”
Pentru unii, zidurile nu sunt nimic altceva decât limite. Pentru ei, însă,
bucățile de beton gri sunt adevărate comori, care se pot transforma cât
ai clipi în locuri fără limite. Pasiunea pentru pictură le-a curs prin vene
dintodeauna, însă a picta tabluri care mai apoi să fie expuse într-un muzeu nu era deviza lor. Vorbim despre grupul „Sweet Damage Crew” din
București care a scos arta în stradă. La propriu. La începutul lunii iulie,
membrii echipei se vor număra printre cei care vor picta mai multe școli
din Sibiu, în cadrul Festivalului Internațional „Street Art”.
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În 2010, patru pasionați de graffiti (Cage, Biex,
Recis şi Lost Optics) și-au propus să-și pună
semnătura sub un singur nume: „Sweet Damage Crew”. În timp, după participarea la mai
multe concursuri naționale și internaționale de
desene, li s-au mai alăturat și alții, iar astăzi
echipa aproape s-a dublat.
Deși fiecare își aduce aportul personal, au simțit nevoia să se unească pentru a-și eficientiza
munca. „Artistii trebuie să colaboreze, să renunțe la egoism și să-și pună ideile la bătaie, lucru
care să ducă la realizarea unor proiecte unicat.
Asocierea eficientizează munca. Împărțim proiectele, le terminăm mult mai repede și putem
să facem mai multe”, povestește Cage.

„În lumea noastră
nu există loc
neconvențional”

„În 2017,
pare că totul
a fost făcut deja”
Grupul e format din băieți care se pricep la pictură, desen, design, photoshop și caligrafie. Ei
sunt cei care au realizat cel mai mare graffiti din
București la finalul anului trecut. Nu mai puțin
de 360 de metri pătrați au prins culoare sub
mâinile lor. „Poate că acum este momentul ca
restul oamenilor să vadă și să perceapă ceea ce
facem noi ca fiind artă. În lumea noastră, a celor
care desenează pereții, nu există loc neconvențional, ci doar locul potrivit pentru desenul tău.
Un oraș care nu are programe de colaborare cu
artiștii stradali pentru a le oferi acestora spații
de lucru, va avea mai mult de suferit în zona
de vandalism. Simpla integrare a acestora în
programe legale va duce la diminuarea vanda-

lismului. Crearea de pereți legali va transforma
orașul într-un spațiu mult mai atractiv pentru
mai multe categorii de vârstă”, spune Cage.
Sunt inspirați de tot ce văd în jur, de oameni,
de locuri, de fotografii sau situații. De multe ori,
locul în care vor desena este cel care are ultimul
cuvânt de spus. Cu toate acestea, cred că originalitatea artiștilor contemporani este pe cale
de dispariție. „În 2017, pare că totul a fost făcut
deja și ceea ce apare în urma acestui proces
este o artă colaborativă, inspirată din artă, care,
la rândul ei, a fost inspirată tot din artă”, adaugă
Cage.
Atât în România, cât și la nivel global, spune el,
există o tendință a pasionaților de graffiti de a
trece către Street Art. Acest lucru se datorează
faptului că acesta din urmă este o latură mult
mai prietenoasa a fenomenului graffiti, o latură
acceptată de populație și autorități și care se
desfășoară în cadru legal, fără a pricinui daune
materiale.
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INTERVIU CU FLORIN BALABAN, CARICATURIST LA CEL MAI MARE ZIAR DIN LUXEMBURG:

„Putem râde de tot,
dar nu cu toată lumea”
Există limite de exprimare în caricatură? Oferă societatea destule situații care pot
fi puse pe hârtie și dacă se supără cei caricaturizați. Despre toate acestea și multe
altele, am stat de vorbă cu Florin Balaban, caricaturist de aproape 22 de ani la
cel mai mare ziar din Luxemburg. El este invitatul lunii iunie în cadrul proiecului
Art Point – Orașul Artiștilor și va fi prezent la Sibiu în 24 și 25 iunie. Aici, va oferi
caricaturi trecătorilor și va discuta, în cadrul unui workshop, cu pasionații de caricatură sibieni.

Este din Galați, iar în `92 a participat la Jocurile Olimpice la badminton, fiind primul și totodată singurul
român reprezentant al acestui sport. A absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport la Brașov, iar în
adolescență și-a dat seama că are o afinitate pentru
desen.
În clasa a X-a, a făcut prima lui caricatură unui profesor, pe tablă, în fața colegilor. Cât a fost în facultate,
a colaborat cu mai multe ziare din Brașov, iar după
aceea a desenat și pentru cotidiene din București.
Chiar dacă s-a mutat la Luxemburg pentru a practica
sportul lui preferat, fiind și antrenor câțiva ani, nu a
vrut să se oprească din desenat. Astfel, de aproape
22 de ani este caricaturistul celui mai important ziar
din Luxemburg și, totodată, jucător la clubul de badminton pentru care s-a mutat din România.
Reporter: Sport și artă.
Cum reușiți să le împăcați?
Florin Balaban: Am desenat şi am făcut sport din
totdeauna. Cât am făcut facultatea, mergeam la cursuri, desenam pentru cotidienele din Braşov şi mă
antrenam. Ajuns în Luxemburg după nouă luni am
început să public în cel mai mare cotidian din ţară
„Luxemburger Wort”. La acea oră trăgeau 87.000 de
ziare pe zi şase zile pe saptamână. Între timp, a trecut
şi pe aici criza, internetul... Acum trag undeva pe la
65-70.000/zi tot şase zile.
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Rep.: De ce caricatură și care a fost prima lucrare
pe care ați realizat-o?

Rep.: Au fost situații în care cei care și-au văzut
caricatura s-au supărat pe dvs?

F.B. Caricatura este un domeniu al libertăţii atât în
linie cât şi în idee. Nu am gândit asta acum 30-40 de
ani, dar sunt mulţumit de drumul parcurs. Dacă este
să mă rezum la stricta definire a caricaturii, cred că
una din primele caricaturi pe care am făcut-o a fost
în liceu prin clasa a X-a când am făcut pe tabla clasei
portretul profului de tehnologie, bineînţeles în desen
tehnic pentru că eram la cursul de desen tehnic.

F.B.: În ce priveşte ziarul, am avut şi comentarii negative, dar asta este meseria. Eu îmi spun părerea
despre ceva. Interpretarea mea poate deranja pe cei
care nu gândesc ca şi mine sau aproape de mine.
Aici, contează maniera de a spune ceea ce spui. În
ceea priveşte desenul „face a face” este mai simplu.
De obicei, cel care vine spre tine o face voluntar. Știe
la ce să se aştepte, deci este mai greu să se supere.
Este un simplu exerciţiu de amuzament.

Rep.: Cum ați ajuns să lucrați la cel mai mare
cotidian din Luxemburg?
F.B.: Cum înainte de a pleca în Luxemburg am lucrat la diverse ziare din Braşov, aveam deja o mapă
de publicaţii cu desene de ale mele şi după câteva
luni după ce m-am acomodat am început să trimit
scrisori pe la redacţii. Cum răspunsurile veneau sau
nu veneau, la întoarcerea din vacanţa de vară, m-au
invitat în persoană la primele două cotidiene, fiecare
cu orientarea lui politică, conservator şi celălalt socialist. Culmea, că m-am trezit că public după câteva
luni la amândouă şi asta în condiţiile în care sunt cel
puţin concurente. Bineînţeles că nu după mult timp a
trebuit să aleg şi am ales pe cel care îmi publică în
fiecare zi şi care îmi comanda politică internaţională,
celălalt comanda politica naţională unde eu nu eram
stăpân pe mine. Aşa se face ca din 1996 lucrez pentru cel mai mare ziar de aici.
Rep.: Există limite de exprimare în caricatură?
F.B.: Ca peste tot în viaţă, există limitele pe care ţi
le pui. Asta depinde de fiecare artist, de fiecare publicaţie și depinde foarte mult de publicul căruia te
adresezi. Cum au spus-o alţii înainte mea: „Putem
râde de tot, dar nu cu toată lumea”. Eu ader la asta.
Nu înseamnă că nu poţi buscula, că nu poţi depăşi
limitele acceptabile. Acesta este rolul caricaturii: să
critice, să atragă atenţia prin exagerare a trăsăturilor
caracteristice al unui personaj al societăţii. Să te facă
să gândeşti, să reacţionezi, să râzi (dar nu este obligatoriu) dacă ai înţeles mesajul artistului.
Rep.: Cât de mult contează personalitatea în
raport cu aspectul fizic al unui personaj?
F.B.: Desigur, o trăsătură fizică pregnantă facilitează
caricatura, însă această trăsătură nu face decât să
ajute reprezentarea unui personaj. Alfel, caricatura
rămâne doar un desen diform.

Rep.: Ce personalități celebre ați caricturizat?
Dar românești?
F.B.: În 25 de ani de lucru am publicat undeva între
10-12000 de caricaturi în care buneînteles am desenat o grămadă de actori ai actualităţii de peste tot şi
din diverse domenii, dar mai ales ai politicii. În primii
cinci ani după `89 am desenat şi personajele timpului din România. Între ultimele cereri mai speciale de
lunile acestea, pe lângă actorii politici obişnuiţi, am
fost rugat să-i fac un portret lui Jacques Santer (fost
ministru, prim ministru luxemburgez şi preşedinte al
Comisiei Europene, pentru că a împlinit 80 de ani)
sau cu ocazia concertului lui Bob Dylan în Luxemburg. A trebuit să-l caricaturizez deoarece fotografii
nu erau admişi la concert.
Rep.: Sunt momente în care sunteți în criză de
idei sau societatea vi le oferă din plin?
F.B.: Cum teritoriul meu predilect este politica internaţională, nu am probleme cu subiectele. În ce priveşte modul de abordare al acestor subiecte, ideile
din caricaturi, este diferit. Însă cum este o meserie, în
decursul anilor, am dezvoltat o tehnică de desen, de
abordare care să mă ducă la un rezultat care să mă
satisfacă. Sunt, totuşi, zile şi zile.
Rep.: Putem spune despre caricaturiști că iau în
râs lucrurile serioase?
F.B.: Se poate spune şi asta. Dar aş zice eu că iau în
râs lucruri serioase, care devin neserioase şi, apoi,
ceea ce pentru unii este serios, pentru unii, poate fi
neserios. Și asta intră în cadrul libertăţii de a gândi
şi de a te exprima. Este un principiu al democraţiei.

Interviul complet îl puteți citi pe
www.facebook.com/OrasulArtistilor
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DAN PERJOVSCHI, DESPRE ARTA ȘI ARTIȘTII DIN SIBIU:

„E multă lume,
dar puțini artiști”
Unii expun în muzee, el preferă zidurile. Vorbim despre Dan Perjovschi,
un artist care nu mai are nevoie de prezentare. Este pe buzele tuturor, fie
că vorbim de români sau străini. A transformat din artă un stil de viață și
încearcă să-i dea desenului rangul pe care îl merită. În 2015, împreună
cu soția lui au fost numiți Ambasadori ai Sibiului de către AIOS, iar zidul
Teatrului este doar unul din locurile unde desenele-i sunt prezente. Cum
a reușit să se facă remarcat și, mai ales, dacă Sibiul se îndreaptă într-o
direcție bună în ceea ce privește arta și artiștii, ne-a povestit pe larg
într-un interviu.
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Reporter: Întâlnim mulţi artiști, însă puțini reușesc să iasă din anonimat. Dvs., în
schimb, sunteți cunoscut atât în țară, cât și
în străinătate. Cărui fapt credeți că i se datorează acest lucru?
Dan Perjovschi: E multă lume, dar puţini artişti.
Majoritatea celor prezenţi în această zonă sunt
slabi. Au avut şcoli slabe şi un context slab.
Şcolile din România produc anual sute dacă
nu mii de artişti. Unde se duc ei nimeni nu ştie.
Instituţional, ca politici culturale şi ca bugete
pentru arta contemporană, România stă prost.
La Sibiu există Agenda culturală dar asta este
gândită mai popular: se vrea vizibilitate şi public,
nu cercetare şi conţinut. Eu am muncit enorm
şi am participat la tot ce se putea participa în
anii `90 la nivel naţional şi, imediat după aia, la
nivel internaţional. Au venit curatori străini m-au
vizitat la atelier şi m-au selecţionat în expoziţiile
lor. Eu am adus ceva nou şi fresh la fel de căutat
la Sibiu sau la New York. Am avut curaj (mi se
şterg desenele de pe ziduri) şi, am avut atitudine
critică de la început. N-are nimeni nevoie de a
milioana natura statică sau de nu ştiu ce peisaj
obosit. În schimb o radiografie în trei linii a lui
Trump vrea oricine.

9

Rep.: Cu ce vă diferențiați față de alți artiști
autohtoni? Care este semnătura lui Dan Perjovschi?
D.P.: Eu nu semnez lucrările. Mă implic în cetate, sunt activ activist și caritativ. Mă vedeţi pe
pancartele protestelor, pe tricourile maratoanelor în spaţiul alternativ Kiosk din Chişinău, dar şi
pe zidurile muzeului Ludwig din Aachen.
Rep.: Alegeți intenționat locurile în care să
vă expuneți artă? De exemplu, la Sibiu avem
un zid întreg cu desenele dvs.
D.P.: Aleg cu mare grijă. De exemplu, acum
când „lumea bună” expune la MNAC, eu expun
la spaţiul alternativ Sandwich Bucureşti, care-i
un loc între două garaje. La Sibiu, desenez pe
un zid public şi nu la Brukenthal. Am desenat
cu copii romi la Pata Rât în mijlocul gunoaielor,
în timp ce se deschidea cea mai flamboaiantă
expoziţie din lume - Bienala de la Veneţia. Expun în locuri controversate şi îmi găsesc singur
alternative. Am la Sibiu o expoziţie care durează
de un an de zile şi nu e zidul de la Teatru, de
care nu ştie multă lume şi n-am de gând să-i
fac reclamă. Eu lucrez cu profesionişti şi instituţii adevărate oricare ar fi mărimea, bugetul şi
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consistent, aşa cum e teatrul, filarmonica sau
teatrul de dans. Ceea ce se numeşte Muzeul de
Artă Brukenthal e o sală şi un depozit fără personalitate, fără autonomie şi fără buget. Când
intri acolo şi vezi pădurea de sculpturi şi picturi
de anii `80, prăfuite, scoase de-a valma pe hol,
înţelegi într-o secundă nivelul. Apropos, cum se
face că cel mai vechi muzeu de artă din ţara
asta împlinește 200 de ani şi nimeni în lume nu
prea ştie nimic, parcă e ceva clandestin....
localizarea lor geografică. Mă simt câteodată
mai bine desenând casa scării din liceul Negruzzi din Târgu Ocna decât în Muzeul Cotroceni,
unde nu intră nimeni. Câteodată, desenul meu
pe o pancartă la minus 15 grade mi se pare
mai bun decât desenul meu înrămat pe peretele
unui muzeu cu temperatura controlată.
Rep.: Cum e văzută arta dvs. în țară și cum
e văzută în străinătate? Există diferențe de
percepție?
D.P.: După 30 de ani de activitate pot spune că
arta mea şi-a găsit un public şi aici şi acolo. E
suficient să stai un sfert de oră lângă zidul din
Sibiu să vezi că e jumi-juma: oameni care văd şi
oameni care nu. În străinătate, sunt, poate, mai
„interesant” pentru că sunt mai rar, vin şi plec,
am un stil mai neobişnuit şi creez „noutate”. La
noi, lumea, poate, s-a obişnuit şi nu i se mai
pare ceva „deosebit”. În Occident, sunt invitat în
limita mea de sus, totul este posibil, sunt liber
să fac ce vreau şi mi se pun la dispoziţie toate
condiţiile. În România, de obicei, trebuie să găsesc variante la „Nu se poate!”. De asta am ales
un zid în spaţiul public, că n-are nimeni cheie la
el şi nu trebuie să fugăresc un supraveghetor
care uită să aprindă lumina şi e liber duminică.
Rep.: Cum stă Sibiul la capitolul artă și artiști? În ce direcție se îndreaptă?
D.P.: Nu sta grozav. Sibiul nu are un Kunsthalle,
un cub alb cu buget curatorial şi de producţie

Lumea crede că dacă atârni nişte tablouri pe
sfoară de rufe face artă contemporană sau că
orice fotografie macro e artă.... Din păcate, lipsa
de selecţie şi de contacte internaţionale a dus
partea instuţionalizată de artă contemporană în
derizoriu. Pe de altă parte văd că instituţiile Teatrul Gong, Biblioteca Astra, Teatrul Radu Stanca
sunt deschise spre arta contemporană. Exista
un Festival de benzi desenate şi unul de Street
Art. Şi mai există şi grupul Nostru. Sibiul poate
fi atractiv pentru artişti vizuali din toată ţara sau
din străinătate dacă oferă platforme de expunere, ateliere sau burse.
Rep.: Ce părere aveți despre acest proiect
ce se va desfășura la Sibiu, care „scoate”
artiștii în stradă?
D.P.: În principiu, orice ajutor la promovarea în
cetate a artei contemporane e binevenit. Eu sunt
de opt ani pe stradă şi gagiul ăla care împleteşte baloane tot de cam atât.... Ideea nu este
de a-i face pe artişti mai populari. Unii nici nu
au ce căuta pe stradă, ci trebuie să stea prin
arhive să cerceteze. Deci, depinde ce duci pe
stradă. Banalul? Conservatorul? Sau noutatea,
interactivitatea, contemporaneitatea? Arta în
spaţiul public își are regulile şi istoria ei. Spaţiul
public nu e muzeu. E intersecţie de planuri şi
concepții despre societate. Pe străzile din Sibiu,
s-a murit pentru libertate, în 1989. N-ar trebui
să uităm asta.
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CERAMICĂ

ANDREI PANDEA

DESPRE AUTOR

În cadrul proiectului “Art Point – Oraşul Artiştilor”, artişti din toată România îşi vor prezenta
lucrările într-un cadru de “galerie stradală”. Iubitorii de artă pot achiziţiona lucrările acestora
din Piaţa Mică, zona Turnul Sfatului. Unul dintre expozanţii permanenţi este Andrei Pandea,
sculptor ce din 2010 a venit cu un stil propriu în
ceramica figurativă - “Ceramica Pandea”.
Lucrările din pământ ars sunt modelate manual,
având rolul de a bucura privirile iubitorilor de ceramică. Argila folosită este din zona Sighisoarei,
arsă la temperaturi între 970-1070° C. Pictarea
statuetelor este realizată de asemenea manual,
fiind folosite mai multe straturi de culori acrilice
cât şi culori ceramice fixate în ardere.
Din 2013, ceramica Pandea reuşeşte să se
impună la expozitiile internaţionale de profil din
Italia, Austria şi Germania, prin stilul distinct.

2005 Liceul de arta Plastică “Corneliu Baba”,
secţia sculptură
2005-2009 - Universitatea de Artă şi Design ’
’Ion Andreescu” - Facultatea de sculptură
2005 Olimpiada Naţională de Sculptură
2010 Iniţiere proiect “Corul Inocenţilor”
2011-2013 - Expoziţii “Corul Inocenţilor” la Sibiu,
Braşov, Cluj-Napoca, Bucureşti
2013 Proiectul de voluntariat al Anului în domeniul
Sănătate - Expoziția ”Corul Inocenților”- Gală
Naţională a Voluntarilor
2013 Participare la Festivalul de Ceramică,
Rothemburg - Germania
2014 Participare la Festivalul Internaţional de
Ceramică Argilla - Italia
2014 Festivalul Internaţional de Ceramică ”AlpenAdria”, Villach - Austria
2015 Participare la Festivalul Internaţional de
Ceramică Argilla - Franţa
2016 Participare la Festivalul Internaţional de
Ceramică Argilla - Italia
2012-2016 - Galeria de ceramică “Andrei Pandea”,
Sibiu

Interviul complet îl puteți citi pe
www.facebook.com/OrasulArtistilor

www.andreipandea.ro • www.Facebook.com/AndreiPandeaCeramics
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10-16 IULIE
Ateliere deschise de pictură pe coji de ouă - trecătorii vor putea surprinde tainele picturii pe coji
de ouă, vizitând atelierul propriu al Persidei Negruţi, venită din Târgu Mureş

22-23 IULIE
Atelier deschis de pictură în acuarelă – pictorul
Valeriu Metiu, venit de la Budapesta, va surprinde oraşul Sibiu în acuarelă, într-o serie de tablouri realizate în cadrul atelierului propriu amenajat
în Pţa Mică

ART POINT
ORAŞUL ARTIŞTILOR
SIBIU, PIAŢA MICĂ

WORKSHOP-URI:
24 IUNIE - în incinta Turnul Sfatului, etaj 1
17:00-19:00
Workshop de caricatură politică destinat profesioniştilor şi amatorilor, cu Florin Balaban (Luxemburg)

EXPOZIŢII:

1 IULIE
11:00-14:00

23 IUNIE - 9 IULIE
Expoziţie de caricatură,
Florin Balaban (Luxemburg)

10 -16 IULIE
Expoziţie de pictură pe coji de ouă,
Negruţi Persida (Târgu Mureş)
17 IULIE – 31 IULIE
Expoziţie de pictură în acuarelă, Valeriu Metiu
(Budapesta, Ungaria)

ATELIERE DESCHISE:
24-25 IUNIE
11:00-14:00
Atelier deschis de caricatură - trecătorii vor fi
surprinşi cu o caricatură proprie, realizată chiar
de către caricaturistul celui mai mare ziar din
Luxemburg, Florin Balaban

Ateliere cu părinţii – Foarte puţine familii îşi petrec timpul liber împreună. Şi mai puţini părinţi
fac diferite activităţi alături de copiii lor. Tocmai
de aceea punem la dispoziţia familiilor materialele necesare pentru a participa la un atelier de
pictură unde copiii vor fi îndrumaţi chiar de către
proprii părinţi.

8 IULIE
11:00-13:00
Ateliere pentru copii şi adulţi (Art&Fun Studio) –
Păşeşte în tainele picturii. Punem la dispoziţia ta
şevalet, pânză pentru pictură, vopsele şi pensule.
Înscrie-te la 0746.641.575. Preţ atelier: 75 lei/
adult, 50 lei/copil.

22 IULIE
11:00-13:00
Workshop de pictură în acuarelă pentru adulţi şi
copii, cu Valeriu Metiu (Budapesta, Ungaria)

„Art Point - Oraşul Artiştilor” este un eveniment al
Asociaţiei pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS)
şi este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu şi Primăria Municipiului Sibiu.
www.aios.ro • www.Facebook.com/OrasulArtistilor • sibiu@aios.ro

