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„Este o crimă pentru cineva 
dotat cu talent să lase totul baltă 

şi să uite să viseze”
Interviu cu pictorul Valeriu Mețiu

Când arta depășește boala
Gabriel Ilie Popa, pictorul 

diagnosticat cu autism 

„Una e să desenezi pe hârtie 
și alta e să o faci pe pielea omului”

Laura Biriș, tatuator la 24 de ani 
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Prima lună de proiect “Orașul Artiștilor” mi-a adus în față cei mai mari 
artiști în viață. Iar lucrul ăsta este departe de a fi unul cu care să mă 
mândresc. Din contră. 

E dezamăgitor, chiar deprimant în unele momente, să vezi cum fiecare 
artist se crede ca fiind cel mai bun, cum fiecare desenator se crede artist 
și chiar cum oameni fără pic de simț estetic se cred suficient de pregătiți 
pentru a se amesteca printre cunoscuți pictori cu mari expoziții vernisate 
în CV. 

Ne agățăm cu fiecare ocazie de câteva cuvinte rostite de vreun înțelept 
neînțeles -Gusturile nu se discută- pentru a ne arăta ignoranța față de 
părerile, avizate sau nu, ale celor din jurul nostru. Sunt oameni care s-au 
supărat pe mine pentru că nu am acceptat să îi includ în acest frumos pro-
iect, ba și eu m-am supărat pe câțiva artiști care nu se coboară la nivelul 
artei în stradă. Dar, cu toate astea, am aflat în toată perioada celor 30 și 
ceva de zile, un lucru cert: fiecare dintre cei cu care am stat de vorbă în 
ultima lună este întruchiparea celui mai mare artist în viață. Fără excepție.

Și nu m-ar deranja asta, zău, pentru că în primul și în primul rând trebuie 
să ai încredere în tine înainte de a avea ceilalți în talentul tău. Deranjant, 
însă, este faptul că ceilalți din jur sunt, după spusele fiecărui personaj 
cu care am stat de vorbă, doar niște artiști închipuiți, fără talent suficient 
pentru a se ridica la nivelul acelora care merită să fie băgați în seamă. Iar 
asta este, dragii mei artiști, cel puțin lipsit de demnitate.

Îmi doresc un oraș al artiștilor în care arta este făcută pentru a deveni un 
element de inspirație pentru cei din jur. Nicidecum de invidie.

Orașul Artiștilor este deschis între 23 iunie – 15 octombrie 2017 în Piaţa Mică, în faţa Turnului 
Sfatului, și așteaptă curioșii cu o galerie de artă adusă în stradă, cu ateliere de pictură amena-
jate chiar aici, în spaţiul public, cu workshopuri pentru copii și adulţi, cu ateliere cu părinţii și 
chiar și cu o bibliotecă din care puteţi răsfoi cărţi despre artă. 

Zilnic, timp de 115 zile, căsuţele în miniatură vă așteaptă să le treceţi pragul pentru a vă cum-
păra o amintire din Sibiu, susţinând astfel un artist. 

Cel mai mare 
artist în viață
de Tudor Șt. Popa

Până acum, nu am ieșit niciodată să fac cari-
caturi pe stradă. Eu lucrez pentru ziar și e un 
exercițiu diferit. Cei care lucrează pe stradă au 
un alt demers, o altă tehnică, lucruri pe care eu 
nu le am. Dar e un exercițiu interesant deoa-
rece îți dezvoltă spontenaitatea și observația. 
Un exercițiu de genu, să iasă artiștii în stradă, 
este o modalitate bună de a te face cunoscut. 
Ai strada. Bine, e și Internetul, dar acolo trebuie 
să te caute ca să te găsească. În schimb, aici 
te văd oamenii care trec. Dezavantajul e că cei 
care trec nu sunt neapărat și interesați” 

(Florin Balaban, caricaturist la cel mai mare 
ziar din Luxemburg - invitat în cadrul proiectu-
lui Orașul Artiștilor)

Despre workshopul de caricatură politică din 
Turnul Sfatului nu pot afirma decât cuvinte de 
laudă întrucât, sincer vorbind, nu am planificat 
să fim acolo la momentul respectiv, ci pur sim-
plu fatalitatea ne-a condus. Când am auzit că 
este vorba de desen, de caricatură, pur și sim-
plu m-am așezat cu un zambet pe față, știind 
parcă faptul că aceasta va fi una dintre cele mai 
frumoase experiențe din Sibiu. Consimt aceasta 
întrucât ni s-a prezentat o nouă perspectivă în 
ceea ce privește desenul, am cunoscut oameni 
noi și, ceea ce consider ca fiind cel mai impor-
tant, mi s-a conferit o stare de euforie.” 

(Alexandra Ciacîru, studentă la Facultatea de 
arhitectură G.M. Cantacuzino, Iași - participan-
tă la workshopul de caricatură politică din ca-
drul proiectului Orașul Artiștilor)

„Cât am caricaturizat, oamenii s-au uitat. Unii au 
venit mai aproape, unii au rămas mai departe”. 

„Pot spune cu sinceritate că Sibiul este un oraș 
superb din multe puncte de vedere”.
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Artist tatuator la 24 de ani. 

4 Artpoint - Orașul Artiștilor

„Doar din artă nu se poate trăi”. Aşa sună majoritatea afirmațiilor pe care 
le fac oamenii din domeniu. Dar există şi excepții. Și una dintre ele este 
Laura Biriş. La doar 24 de ani se poate mândri cu propria ei afacere. Și 
asta datorită talentului la desen, pe care l-a descoperit încă din copilărie. 
Deoarece a picta un tablou nu i se părea destul de atractiv, a ales pielea 
oamenilor drept pânză. Astfel, zilnic, din salonul ei de tatuaje oamenii ies 
„însemnați” cu arta ei, pe viață.

A terminat Liceul de Arte, la grafică, iar apoi a început 
cursurile la secția de design interior, la Cluj-Napoca, 
dar din motive financiare a trebuit să renunțe. Încă 
din copilărie se uita împreună cu mama ei la emisiuni 
cu artiști tatuatori, iar la 15 ani și-a făcut primul tatu-
aj, fără a le spune părinților. În timp, și-a dat seama 
că i-ar plăcea să deseneze pielea oamenilor, iar de la 
pasiune până la a pune în practică a fost nevoie doar 
de un mic pas. 

„Una e să desenezi pe hârtie şi alta 
e să o faci pe pielea omului”
Și-a luat un kit pentru începători și a început să exer-
seze pe piele de porc și coajă de portocală. Primul 
tatuaj în adevăratul sens al cuvântului și la făcut chiar 
ei, pe mâna stângă. După aceea, a apărut și prima 
persoană care s-a lăsat tatuată, acum patru ani. „Am 
avut emoții foarte mari deoarece una e să desenezi 
pe hârtie și alta e să o faci pe pielea omului. Am avut 
o tentativă de bufniță, dar nu am mai putut să o fac 
și am făcut o inimioară. A ieșit destul de strâmbă și 
m-am ambiționat să am încredere în mine și să în-
cerc să nu-mi impun limite. Știu că așa aș stagna. 
Vreau să ajung să am stilul meu. Mie îmi place, în-
tr-adevăr, să fac realiste și scacchi, dar vreau cumva 
să le combin”, spune Laura.

„Nu vreau să mă axez pe bani”
Chiar dacă responsabilitatea o apasă pe umeri, 
atunci când tatuează pe cineva se simte în largul ei. 
Se dedică 100% și încearcă de fiecare dată să dea 
tot ce are mai bun. Cea mai mare mulțumire pentru 
ea e atunci când clientul zâmbește și pleacă fericit 
de la salon. Impedimentul de care se lovește cel mai 

des e legat de preconcepția conform căreia tatuajul 
doare. „E mai mult un disconfort. Dacă se agită di-
nainte, le zic să se liniștească, să se calmeze pentru 
că nu este ca atunci când îți faci injecție. Totuși, tușul 
intră doar sub două straturi de piele”, explică tânăra. 
Încă nu se consideră o artistă, dar crede că prin mul-
tă muncă și perseverență va ajunge într-o zi să-i fie 
recunoscut stilul. „Sunt foarte atentă la detalii și la tot 
ce spune clientul și la ideile pe care le are. Încerc să 
combin cumva ideile între ele pentru a ieși exact ce 
își dorește el”, completează ea. Pasiunea e înainte de 
toate, însă nici câștigurile nu sunt de ignorat. „Poți să 
supraviețuiești din artă, dar nu vreau să mă axez pe 
bani. Știu că se fac bani, dar cel mai important e ceea 
ce fac de fapt: cum iese, cât de bine e lucrat tatuajul. 
Banii vin oricum. Rezultatul este cel mai important”, 
concluzionează ea. 

„Poți să supraviețuiești 
din artă”
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Cum ați descrie arta pe care o faceți  
dumneavoastră?

Fiind arhitect, meseria își pune amprenta și pe modul 
în care abordez eu arta: n-am realizat niciodată artă 
nonfigurativă. Nu e modul meu de a gândi despre 
frumos: sunt atâtea manifestări naturale ale frumo-
sului, uneori îmbogăţit de om, încât, consider că nu 
am destul timp pentru a mă inspira din ceea ce văd, 
darămite să mai fac și „filosofie” prin artă. Așa stând 
lucrurile, arta pe care eu încerc a o atinge este mai 
degrabă figurativă, uneori ilustrativă. De cele mai 
multe ori, lucrez „in situ”, am mult mai multe satis-
facţii decât dacă aș lucra într-un atelier. De aceea 
utilizez acuarela și grafica, două tehnici care-mi plac 
și care se încadrează în stilul meu. 

Să înțeleg că desenați doar ce vedeți? 

Lucrez în stradă, adică ceea ce văd: arhitectură, pe-
isaj. Doar dacă timpul de afară nu mă ajută atunci 
cumpăr sau culeg un mănunchi de flori, le pun în 
vază și ele sunt muza mea. Pictez oriunde am ocazia 
și timpul necesar. Totuși, iubesc anumite situri, afec-
tivul punându-și puternic amprenta pe ceea ce lu-
crez. Ori de câte ori, vin la Sibiu nu preget să realizez 
măcar o lucrare, acuarelă sau grafică. Aici aproape 
fiecare piatră mi-e cunoscută și îmi trezește amintiri 
dragi. La fel se întâmplă cu satul meu natal, Aciliul. 
Doar că acolo lucrurile sunt mai complexe: bucurie și 
tristeţe, dorinţa de regăsire a rădăcinilor, se amestecă 
atmosfera.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care şi-ar dori să de-
vină pictor dar care, din cauza concepției potri-
vit căreia în România nu prea se câştigă bani 
din meseria asta, ajunge să ia în considerare şi 
alte opțiuni legate de carieră?

Este dificil să îndrumi pe cineva referitor la ocupaţia 
de artist. Este o ocupaţie care implică câţiva factori 
de bază, dintre care unul foarte important este afec-
tivul. Este știut că această ocupaţie nu aduce după 
sine satisfacţii materiale suficiente unui trai decent. 
De cele mai multe ori, este necesară o altă ocupaţie 
care ne asigură traiul de zi cu zi. În primul rând, artis-
tul trebuie să fie în deplină cunoștinţă de sine, să-și 
aprecieze singur capacităţile, talentul, cunoașterea. 
În al doilea rând, să-i fie clar că în funcţie de circum-
stanţe și de propriile exigenţe de la viaţă, poate sau 
nu să se „sacrifice” pe altarul Artei. Cunosc o sumă 
de artiști care trăiesc în turnul lor de fildeș al auto-
mulţumirii de sine, și care sunt de fapt niște cerșetori 
ai vieţii, ajungând la periferia societăţii. Și în state mai 
culturalizate nu-s mulţi care trăiesc din artă, excepţia 
întărește regula.  Și nu-i cazul țării noastre. Orice s-ar 
întâmpla, este o crimă pentru un dotat cu talent să 
lase totul baltă și să uite să viseze și să creeze. 

Dar totuşi, mai este pictura apreciată? 

Da, pictura va fi apreciată întotdeauna. Depinde de 
nivelul de cultură al societăţii, al amatorilor de artă. 
Sunt deja Galerii și Programe care ajută artiștii să 
se manifeste, să „iasă în lume”, Lucru îmbucurător. 
Oricum, nu-i ușor să te faci cunoscut: răbdare și per-
severenţă.

LA 66 DE ANI, UN ARHITECT DESENEAZĂ ÎN STRADĂ. 

În zilele noastre, tot mai mulți artişti renunță la talentul lor. Nici 
nu îşi pun bine pensula în mână că se văd obligați să facă alt-
ceva. Și totul pentru că nu poți trăi din asta. Valeriu Mețiu ne 
confirmă şi el acest lucru. Meseria de arhitect i-a mai „retezat 
din penele aripilor de artist”, însă asta nu l-a făcut să nu iasă 
în stradă. Să-şi ia scaunul, foile şi culorile şi să picteze. El este 
invitatul lunii iulie în cadrul proiectului Art Point – Oraşul Artiş-
tilor şi va fi prezent la Sibiu timp de o săptămână, între 17 şi 23 
iulie. Aici va picta şi va susține un workshop sub privirile atente 
ale trecătorilor din Piața Mică.

Valeriu Mețiu are 66 de ani și s-a născut la Aciliu, 
astăzi Săliște. A absolvit liceul la Sibiu și a urmat în 
paralel cursurile de desen la Școala de Arte Plastice. 
A „învățat” arhitectura la Cluj-Napoca și a continuat 
la București. A ajuns la Alba Iulia, însă în `90, după 
prima mineriadă, a decis să plece la Budapesta îm-
preună cu familia lui. Acolo a fost inginer-arhitect, iar 
astăzi se bucură de anii pensionării pictând și de-
senând. 

Reporter: Sunteți arhitect şi pictor în acelaşi 
timp. Cum reuşiți să le îmbinați?

Valeriu Mețiu: Nu consider că arhitectura s-ar împă-
ca rău cu arta. Ba din contra. Unele școli de Arhitec-
tură, așa cum e și Ion Mincu din București, sunt ori-
entate puternic spre artă. De aceea, când am venit la 
Budapesta, la început, am fost contrariat că nu sunt 
„arhitect” ci „arhitect-inginer”. De altfel, în proiecta-
rea de arhitectură există multe interacţiuni tehnice, 
de prezentare grafică ce se bazează pe artă. 

Cum v-ați descoperit pasiunea pentru artă?

Ca în multe cazuri, nu eu am fost „descoperitorul” 
pasiunii. La început, în anii mici de școală eu doar 

desenam, alţii apreciau. Învăţătoarea a fost cea care 
m-a îndrumat și încurajat, pe mine și pe părinţi. Și 
așa am ajuns la Sibiu, la o școală de arte. Ei, acolo 
chiar că a devenit pasiune, m-am descoperit pe mine 
însumi, și am început să mă visez artist. 

Vă considerați un artist? 

Nu mă consider artist în adevăratul sens al cuvântu-
lui. Meseria de arhitect a mai retezat din penele ari-
pilor de artist. Oricum ar fi, tot n-aș renunţa la acest 
vis formidabil. Și nici n-aș putea. Eu sunt din fire un 
visător. 

Se poate trăi doar din artă?

În general, sunt rare cazurile în care un artist vizu-
al poate trăi, oriunde, din arta lui. Excepţie o fac cei 
câţiva care devin cunoscuţi, un nume în domeniu. Nu 
cred că România ar face excepţie din asta. Vorbim 
de artist nu de imitatori. Și pe lângă talentul care te 
include în această breaslă, trebuie să ai și veleităţi 
manageriale, sau, dacă ai noroc, să ai un Mecena. 
Altfel, ești obligat să ai altă meserie care ţi-ar asigura 
un venit din care să trăiești. Și rămâi artist mai mult 
ca hobby.

„Este o crimă pentru cineva 
dotat cu talent să lase totul 
baltă şi să uite să viseze”
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Dialogul nu este punctul lui forte, însă desenele 
lui comunică mai bine decât o fac marii filologi. 
În cadrul terapiilor de la Spitalul de Psihiatrie a 
descoperit creionul și a găsit o modalitate per-
fectă de a se regăsi pe el: desenând. Însă, nu 
s-a mulțumit cu simple liniuțe, ci s-a specializat 
pe grafică. „Îmi place să desenez Primăria din 
Sibiu, Palatul Brukenthal și Casa Albastră din 
Muzeul Astra”, spune el.

„A descoperit rigla”
Mai mult decât atât, de curând și-a lansat și 
propriul album cu desenele făcute de-a lungul 
timpului. „Aceasta este cartea noastră de vizi-
tă”, mărturisește mama lui Gabriel, Iuliana. Ea 
l-a susținut și a făcut tot ce a putut pentru a-l 
ajuta să se însănătoșească. Chiar dacă își creș-
te cei trei copii singură, la Cisnădie, și-a făcut 
mereu timp să vină la Sibiu la terapie cu Gabriel. 
„La început, nu a fost o pasiune. Am încercat 
să-i înlocuim stereotipia. Își flutura mult mânu-

țele și desenul venea drept recompensă. Apoi 
s-a dezvoltat pasiunea și, între timp, a desco-
perit rigla. Astfel, a început să fie perfecționist 
și atent pe detalii”, povestește mama lui Gabriel. 

Ar avea nevoie de cineva  
care să-l îndrume
Din toamnă o să fie elev al Liceului Tehnologic 
de Construcții și Arhitectură Carol I, dar ar avea 
nevoie de mai multă îndrumare în direcția ar-
tistică. „Ne e greu. Ne izbim de lipsa unei per-
soane care să-l modeleze sau să-l ducă într-o 
direcție. Să-l îndrume. Într-un timp, am avut 
persoane dispuse să lucreze cu el, însă nu au 
continuat. Am salariu de asistent personal, de 
însoțitor. Altceva nu pot să fac pentru că trebuie 
să stau în permanență cu el. Dacă nu este între-
bat, el de la sine nu vorbește. El este învățat cu 
rutina lui și nu știu niciodată cum va reacționa la 
o modificare de program”, mărturisește mama 
lui Gabriel. 

Un adolescent, diagnosticat cu autism, comunică prin desen

Când arta depășește 
boala 

Are 16 ani şi chipul i se luminează când cineva îi apreciază desenele. 
Nici măcar boala de care suferă nu l-a împiedicat să facă ce-i place. La 
început, a fost modul prin care a scăpat de stereotipii, dar de mai bine de 
şase ani, desenul s-a transformat într-o pasiune pentru Gabriel Ilie Popa. 
Încă de când avea trei ani a fost diagnosticat cu autism, iar de atunci nu 
a lipsit nicio săptămână de la terapie. 

8 Artpoint - Orașul Artiștilor



11Artpoint - Orașul Artiștilor10 Artpoint - Orașul Artiștilor

„A fost interesant că s-au alăturat trecători și 
turiști. Iar acest lucru s-a văzut imediat. Sunt 
dornici să exploreze, să facă ceva nou. S-au bu-
curat. Un domn din Arad era foarte încântat și a 
zis că primul lucru pe care îl face când ajunge 
acasă este să-și pună pictura pe perete. M-am 
bucurat de nevoia aceasta de a face și altceva 
decât să se plimbe”. (Catrinel Dragomir, trai-
ner atelier de pictură Art & Fun, desfăşurat 
în fiecare lună în cadrul proiectului Oraşul 
Artiştilor) 

Cu o experiență de peste 10 ani, cel mai mare 
proiect de retail-chain din România în ceea ce 
privește comercializarea materialelor de artă 
-Rembrandt-, este prezent acum și în Orașul 
Artiștilor. Unele dintre cele mai renumite bran-
duri din lume le veți găsi în căsuța în miniatură 
din Pța. Mică: 

•	 Talens și Ferrario - Producători din 
Olanda și Italia de materiale profesionale 
pentru pictură, culori;

•	 Derwent şi Letraset - Producători din 
U.K. de instrumente de scris și grafică, 
creioane profesionale și accesorii, mar-
kere profesionale și accesorii;

•	 Pebeo - Producător din Franța de 
materiale pentru pictură și produse pentu 
arta decorativă, pictură pe sticlă, porțelan, 
ceramică, textile, culori speciale pentru 
decoruri, lemn, plastic, metal;

•	 D.T.M. și P.W. International - Producă-
tori din Franța de articole pentru hobby 
și handmade, obiecte din ipsos, modelaj, 
matrițe, materiale speciale pentru decorat, 
obiecte din lemn, ceramică, porțelan, 
textile ș.a.

În cadrul proiectului “Art Point – 
Oraşul Artiştilor”, artişti din toată 
România îşi vor prezenta lucrările 
într-un cadru de “galerie strada-
lă”. Iubitorii de artă nu doar că vor 
fi delectați cu lucrările invitaților ci 
pot chiar şi achiziționa materiale 
de pictură, grafică, arhitectură, artă 
decorativă.

Până în 15 octombrie, în Orașul Artiștilor din Pța. Mică - Sibiu



26-27 AUGUST 
 Expoziţie de pictură - Andrei Moga (Timișoara)

PROGRAMUL 

LUNII 
AUGUST

ART POINT
ORAŞUL ARTIŞTILOR 
SIBIU, PIAŢA MICĂ

EXPOZIŢII: 

ATELIERE DESCHISE:

SPECTACOLE:

WORKSHOP-URI:

1-16 AUGUST 
 Atelier în aer liber de tablouri cu flori presate re-

alizate de Mihaela Grama (Tg. Mureș)

26 AUGUST (16:00-19:00)
27 AUGUST (11:00-13:00)
 Atelier deschis de pictură - Pictorul Andrei Moga, 

venit special de la Timișoara, își va amenaja pro-
priul atelier în Orașul Artiștilor, în fața Turnului 
Sfatului, și va picta sub ochii curioși ai trecători-
lor

5 AUGUST 
 Ateliere cu părinţii – Foarte puţine familii își pe-

trec timpul liber împreună. Și mai puţini părinţi 
fac diferite activităţi alături de copiii lor. Tocmai 
de aceea punem la dispoziţia familiilor materia-
lele necesare pentru a participa la un atelier de 
pictură unde copiii vor fi îndrumaţi chiar de către 
proprii părinţi.

12 AUGUST (11:00-13:00)
 Ateliere pentru copii și adulţi (Art&Fun Studio) – 

Pășește în tainele picturii. Punem la dispoziţia ta 
șevalete, pânză pentru pictură, vopsele și pensu-
le. Înscrie-te la 0746 641 575. Preţ atelier: 75 
lei/adult, 50 lei/copil.

26 AUGUST (11:00-13:00)
 Workshop de pictură pentru copii și adulți (reco-

mandat copiilor peste 6 ani), cu pictorul Andrei 
Moga (Timișoara). Vom picta tradiții românești, 
obiceiuri, obiecte tradiționale, datini și alte ele-
mente ce țin de cultura românească. Înscrie-te 
la 0740 160 049.

„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

19 AUGUST (17:00-17:45)
 Iedul cu trei capre 
 (recomandat copiilor între 4-10 ani)
 Adaptare de Adrian Balcău după povestea de 

Octav Pancu Iași, îmbogăţit cu poezii și cântece 
de Cristina Secăreanu. Regie: Enikő Takács; Dis-
tribuţie: Lucian Rad, Cristina Secăreanu; Sceno-
grafia: Adrian Balcău, Szasz Zsuzsa; Produs de 
Compania BiBaBo si Asociația Cealaltă


