Septembrie 2017 • Numărul 3 • Anul 1 • Se distribuie gratuit

„În ultimii ani, pictorii din Europa de
Est încep a fi foarte apreciați”

6

Interviu cu pictorul timişorean Andrei Moga

„Eu pictez tot timpul,
nu neapărat cu pensula în mână”

4

Constantin Ilea, o viaţă întreagă
profesor la Liceul de Artă

„În Sibiu, nu ar strica
un centru de artă contemporană”

8

Interviu cu pictorul sibian Ilie Mitrea

„Arta, pentru mine, a fost și este
în continuare un medicament”
Ioana Claudia Mărgărita
- când pictura nu-ți dă pace

10

2

Artpoint - Orașul Artiștilor

Imagine copertă: “9” de Ioana Claudia Mărgărita

Susține!
de Tudor Şt. Popa

Coordonator proiect:
Tudor Şt. Popa
Redactor:
Mădălina Micu
Asistent proiect:
Silviu Popa
Foto:
Ana-Maria Nichitelea
Ștefan Trihenea
Social media manager:
Paul Opricean
Grafică şi DTP:
Claudiu Popa
Tipar:
Honterus Sibiu
Distribuit gratuit în
300 de exemplare

Liana Olimpia
Muntean

Artpoint - Orașul Artiștilor

3

O groază de viitori posibili artiști nu ajung la maturitate pentru că nu au
avut șansă să fie susținuți. Mai toți marii artiști contemporani au o poveste
în care apare, nelipsit, ba un unchi pictor în al cărui atelier s-a format
actualul artist contemporan, ba un profesor de desen în a cărui îndrumare
a intrat în anii școlarizării ori, pur și simplu, un părinte mult prea protector
care a dat încredere copilului iubitor de culoare, chiar dacă, poate, el nu
avea tangențe artistice.
După cum ați observat deja, nu am amintit nimic de susținerea financiară.
Pentru că nici nu este importantă la început de drum. Arta costă, într-adevăr, dar ea poate fi făcută și cu un creion și o foaie de hârtie găsite într-o
debara ori chiar cu creta pe asfalt. Începutul de drum nu ține de cumpărarea unor culori acrilice scumpe și nici a unei pânze bine întinsă pe șasiu.
Începutul de drum ține de un singur lucru: încredere. Încrederea în propriul
talent și, poate chiar mai important, încrederea ce ți-o oferă cei din jur.
Fie că ești părinte, profesor sau un simplu prieten, nu te sfii să dai încredere celui de lângă tine atunci când pune mâna pe creion și pe pensulă. Nici
nu trebuie să devenim cu toții pictori recunoscuți cu vernisaje prin galeriile
de artă de la Paris dar e important să nu ne batem joc de talentul cu care
am fost înzestrați.
Știu, mai mult ca sigur pictura va rămâne un simplu hobby pentru mulți
dar, hei, la ce bun un salariu confortabil “de birou” dacă nu ne delectăm și
noi cu puțină artă?

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.

Are 34 de ani, s-a născut în Sibiu, a copilărit în Franța
și s-a maturizat la Londra
A lucrat ani buni în domeniul hotelier de lux, însă şi-a
dat seama că în mijlocul acestei opulențe fără sens
nu va găsi valorile simplităţii şi frumuseţii pe care le
caută ea. Din acest motiv, și-a luat o pauză de la a
mai lua viața în serios și s-a întors, după mulţi ani, pe
meleagurile natale. La Sibiu, și-a dus traiul luni bune,
până aprope de Crăciun, anul trecut, dedicându-și tot
timpul pentru a-și face ordine în gânduri. Născocind
prin interiorul ei, și-a regăsit adevărata chemare și
totodată lucrul care poate să-i umple golul: pictura.
A combinat liniile și cercurile perfecte cu pete de culoare, toate desprinse parcă dintr-o galaxie. O altfel
de galaxie.
Tablourile ei reunesc lucruri care sunt în opoziție:
figuri geometrice și linii drepte care rezonează cu
o gândire logică și totodată elemente „sălbatice”,
abstacte, ale subconștienului. Picturile reflectă „conversația” cu universul, în căutarea disperată a omului

spre starea de echilibru cu lumea înconjurătoare. În
realizarea picturilor face apel la nuanțe, umbre și
contraste, reușind să combine stiluri diametral opuse.
Interesată de simboluri, culturi și folclor, Liana crează
modele similare unei noi limbi, unui liant între o lume
ancestrală, pierdută și o lume actuală, modernă.
Căutând mereu să se autodepăşească, Liana s-a
întors acum în inima Londrei, ducând un stil de
viaţă minimalist şi concentrându-se pe artă. Acolo,
îşi urmează visul de a crea propria agenţie, care să
unească creatori şi inovatori ce au un singur scop:
reabilitarea „umanului” în Umanitate.
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În timpurile noastre, oricine știe să tragă o linie puțin mai strâmbă decât ceilalți
și reușește să combine două culori într-un mod inedit ajunge la Liceul de Arte
și pe parcursul anilor își dă seama că nu se poate trăi din asta. Înainte, însă, nu
era așa. Sau, cel puțin, nu este cazul lui Constantin Ilea. Are 76 de ani și încă nu
s-a tratat de „boala picturii”. Sute de copii i-au ascultat sfaturile spre deslușirea
acestei lumi a artei, fiind profesor la Liceul de Artă din Sibiu mai bine de 11 ani.
Părinții lui au vrut să-l facă medic, însă primul tablou pe care l-a văzut în adolescență i-a influențat percepția asupra vieții și după o muncă de lămurire cu
părinții lui, a ajuns la Arte. Cu regret spune că din toți elevii cărora le-a predat,
doar unul trăiește din pictură, specializându-se pe cea bisericească.
Constantin Ilea s-a născut în `41, în Turda, într-o familie modestă, cu un tată zidar. A copilărit în centrul
industrial al orașului, între fabricile de ciment, gips,
var și porțelan. „Îmi petreceam timpul între școală,
mult fotbal, săniuș, pescuit... Oricum, fără prea multe
griji, dar, din păcate, fără nici o tangență cu arta și
cultura. În școala elementară am avut același unic
profesor la desen, muzică și educație fizică. Lucram
cu conștiinciozitate la orele de desen, care constau în
realizarea unor copii după planșe prezentate de profesor, de regulă cu motive populare de țesături sau
imprimeuri și caligrafie”, își amintește fostul profesor.

„Această întâlnire cu pictura, pentru
mine, a fost un șoc”

CONSTANTIN ILEA
Fost profesor la Arte, nu s-a tratat de „boala picturii”
nici până la 76 de ani

La vârsta de 15 ani, s-a mutat, împreună cu familia,
la Cluj, unde a dat nas în nas cu prima pictură. Era
a unchiului său, Constantin Dinu Ilea, pictor renumit
în oraș. „Această întâlnire cu pictura, pentru mine,
a fost un șoc. Am zis în acel moment „tare aș vrea
să pot face și eu așa ceva”, fără a știu ce implică
acest lucru”, mărturisește el. După ce și-a convins
familia că el vrea să facă pictură, a dat examenul de
admitere la Școala Medie de Artă, unde a fost admis.
„Se pare că m-am descurcat, deși termenul de compoziție îl auzeam pentru prima oară. Deci, practic, inițierea mea în artă s-a întâmplat în perioada liceului,
unde am avut marea șansă de a avea un profesor de
specialitate excepțional. Am urmat Institutul de Arte
Plastice „Ion Andreescu”, unde, pe parcursul a șase
ani de studii, mi-am adâncit cunoștințele în ale picturii, deși, inițial aș fi dorit să urmez sculptura”.

„Pictura e ca o boală”
După absolvire, a primit repartiție la Școala Medie nr.
3, azi Liceul „Octavian Goga” din Sibiu, unde a predat
desen tehnic, ceea ce nu i-a prea plăcut. La câțiva ani
după ce s-a transferat în cooperația meșteșugărească, s-a reîntors în învățământ, la Liceul de Artă din
Sibiu, unde a lucrat până la ieșirea în pensie. „Când
lucram cu elevii din clasele mari (X, XI, XII), aveam ședințe de lucru de trei-cinci ore legate - desen, pictură,
sau atelier. Or, în ceastă situație, profesorul devine un
coleg mai vârstnic al elevului, un coleg ce posedă mai
multe cunoștințe, dispus să dezbată cu el problemele
referitoare la un subiect sau la tema în discuție, indiferent de poziția acestuia”, descrie relația pe care a
avut-o cu elevii.
Pentru el, „pictura e ca o boală”, iar cu timpul „se
cronicizează și atunci tot ce te înconjoară, cu tot ce
intri în contact: natură, literatură, muzică, imagini TV,
film etc. îți poate aduce idei spre o posibilă lucrare
de pictură. Așa că pictez tot timpul, nu neapărat cu
pensula în mână”.
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„În zilele libere,
mă ocup de pictură”

7

Pictura nu este neapărat principalul dvs domeniu de activitate. Asta pentru că nu se poate trăi
din artă?

ANDREI MOGA, PICTORUL ÎN UNIFORMĂ DE POMPIER

Se poate trăi, dar greu la noi în țară. Trebuie să faci
mult ce vor alții, să faci artizanat, cadoașe pietricele
pictate... Dincolo, e altceva. În ultimii ani, pictorii din
Europa de Est încep a fi foarte apreciați. Pânza, vopsele, pensule, ramele... Toate costă.
Ce vă consideraţi mai mult? Pompier sau pictor?
Care este, în opinia dvs, definiția unui artist? Vă
considerați unul?
Da, ma consider un artist al Artelor Vizuale și ași defini pe scurt artistul ca un creator, care lasă trăiri în
urma lui, ba chiar poate dobândi și nemurirea.
Ce reprezintă pictura pentru dvs? O modalitate de petrecere a timpului liber sau mai mult
decât atât?

A desenat încă de la grădiniță și a avut prima expoziție la 13 ani. Dar, cu toate
acestea, a ajuns să îmbrace uniforma de pompier. Acum, la cei 32 de ani ai săi, bănățeanul Andrei Moga se împarte între stingerea incendiilor și alimentarea pasiunii
pentru artă. Întrebat dacă uniforma nu-i taie din elanul artistic, spune că își delimitează clar pasiunea de job. El este invitatul acestei luni în cadrul proiectului „Art
Point-Orașul Artiștilor”, iar în 26 și 27 august va organiza două ateliere de pictură,
deschise oricui dorește.
Andrei Moga s-a născut în Beiuș (jud. Bihor) și a absolvit Liceul de Arte Plastice din Oradea. A urmat apoi
cursurile Universității de Științe Agricole Banat, secția
Arhitectura Peisajului și ale Universității de Vest Arte
Plastice, secția Pictură. Practică desenul și pictura în
ulei pe pânză încă de la 13 ani, însă cu toate acestea,
este pompier din 2006, în cadrul ISU Banat Timișoara. Organizează ateliere de pictură pentru copii și,
când nu este la serviciu, pictează.

Reporter: Cum a apărut arta în viața dvs.?
Andrei Moga: De când mă știu desenam, dar pictură
în ulei fac de la 13 ani. Bunicii mei aveau cunoștințe o
familie de pictori peisagiști din Beiuș, familia Marge,
la care m-am dus ucenic, și de-a lungul unui an am
aflat secretele picturii în ulei: cum se pregătește o
pânză, cum se combină culoarea, tipuri de pensule și
rame. La 14 ani, aveam deja prima expoziție personală, în Oradea.

Pictura reprezintă o forma de comunicare, de exprimare. Pentru mine este și o evadare, timpul decurge
în alt ritm când creezi, are alte valori. Pentru mine,
este demult a doua meserie, dacă nu chiar prima.
Sunt în simbioză.
Ce vă place să pictați? Aveţi o temă preferată?
Am cam încercat tot. De la peisaje, anotimpuri, portrete, la lucrări abstracte, studii, lucrări foarte dinamice sau cu tentă religioasă. Ca și temă, simt că mă
atrag subiectele militare, cotidiene cât și istorice,
evenimente cu puternic impact emoțional și, faptul
că sunt pompier, poate că, și-a pus amprenta..
Ce vă inspiră? Aţi avut vreodată sau aveţi o
muză?
Oamenii. Îmi place să cunosc zilnic „personaje” noi,
destinații istorice sau reprezentative, obiecte vechi,
muzee. Toate mă încarcă energetic, pozitiv, și să nu
uit peisajele. Un cer de vară noaptea, plin de stele, la
o margine de pădure sau satul românesc, zărit între
niște dealuri epice, dar efemere. Cât despre o muză
anume, da, a fost cineva, dar s-a abandonat ideea.

Este pentru mine cea mai dificilă întrebare. Eu văd
cele două meserii legate ca o singură mantie ce o
port. Lucrând în ture, în zilele libere mă ocup de pictură.
Uniforma pe care o purtați zi de zi la ISU nu vă
îngrădește orizonturile?
Deocamdată nu. Orarul în ture și timpul liber îl gestionez în așa fel încât să îmi permită de două ori pe
săptămână să și predau pictură, mici expoziții, sau
alte activități. Tot timpul am avut sprijinul Unității din
care fac parte, ISU Banat Timișoara.
Aţi putea trăi doar din pictură?
Da, sunt o persoană optimistă și cred că se va dezvolta și la noi mai mult cultul Artelor. În plus, am planuri
mari cu Școala mea de Pictură.
Oferiţi multor tineri cursuri de pictură. Cum vă
simțiți în această ipostază și care credeți dvs
că este viitorul României în ceea ce privește
arta? Mai există talent pur și mai ales originalitate? Sau ne confruntăm cu un copy-paste
stilizat?
În ipostaza de coordonator, cum îmi place mie sa mă
numesc, mă simt excelent. Am fost dezamăgit de ce
se întâmplă în Școlile de Artă și am decis sa merg pe
cont propriu. La nivel de țară, sunt un pic îngrijorat
deoarece multe obiecte de valoare părăsesc granițele. Încă din anii 2000, vedeam cum tablouri de colecție, obiecte de artă religioasă erau valorificate de
italieni, de exemplu, la Timişoara și trimise dincolo. La
nivel contemporan, nu doar în pictură se caută noul,
originalitate prin noutate, tehnică și stil dar, ca să judec arta în România, nu consider că sunt în măsură.
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Restaurator și artist
în același timp
„Dacă nu eşti în stare să mânuieşti o pensulă, nici nu ai să
fii în stare să restaurezi o pictură”

creaţie - am fost format ca artist în şcoala de la Cluj,
clasa Dl. Ioan Sbârciu. Restaurarea a venit ulterior,
într-un moment (2010). Am fost omul potrivit la locul
potrivit. Nu am cum să renunţ la creaţie şi nici nu
este indicat. Creaţia mă ajută în restaurare. Tehnic
vorbind, un artist priveşte o pictură diferit faţă de un
critic, curator, istoric sau iubitor de artă. Artistul înţelege şi se poate transpune în procesul creaţiei la fiecare lucrare cu care are contact. Un restaurator care
nu are simţ artistic şi nu face creaţie nu se va ridica
niciodată la nivelul unui restaurator care pictează,
care sculptează sau face gravură. Din principiu, tu ca
individ dacă nu eşti în stare să mânuieşti o pensulă,
nici nu ai să fii în stare să restaurezi o pictură de Tizian. Îl jigneşti pe acel om care a făcut obiectul de artă.
Sunteți membru al grupului Brukenthal von
Studio. În acest context, considerați că artiștii
ar trebui să renunțe la orgoliile personale și să
colaboreze?

Studiază pictura încă din clasa a V-a, iar astăzi, la cei 34 de ani ai săi, poate
spune că a ajuns să-și câștige existența prin intermediul pasiunii. De șapte ani
este restaurator al Muzeului Național Brukenthal, iar în 2015 a obţinut premiul
„Lorenzo il Magnifico”, în urma participării la cea de-a 10-a ediții a Bienalei de
Artă Contemporană din Florenţa. Este vorba despre Ilie Mitrea, artist și totodată
restaurator. L-am întrebat dacă artiștii ar trebui să renunțe la orgolii, iar răspunsul lui a fost categoric da. Pe lângă asta, este de părere că întreaga societate
ar trebui să lase garda jos. Ilie Mitrea îşi va expune o parte din lucrări în Oraşul
Artiştilor în perioada 18-30 septembrie.
Ilie Mitrea s-a născut în 1983 și a copilărit în Tălmăcel. A făcut Liceul de Artă la Sibiu, după care a
urmat cursurile Universităţii de Artă şi Design din
Cluj-Napoca la secţia Pictură. În 2013 și-a susținut
teza de doctorat „Artă și Război”, iar de 10 ani lucrează la Muzeul Naţional Brukenthal ca restaurator
pictură-ulei. De-a lungul anilor, a participat la mai
multe expoziții importante printre care „Tribe16 Internaţional Art Festival” Londra2016, Bienala de Artă

Contemporană din Roma (2015), Expoziţia iDENTiTÉS
din Banon - Franţa, Bienala de Artă Contemporană
din Dublin - Irlanda (2014), precum și multe altele.
Reporter: Restaurator și totodată artist cu lucrări individuale. Cum reușiți să le împăcați?
Ilie Mitrea: Am o viaţă dublă. Timp de opt ore pe zi
sunt restaurator, iar în timpul liber sunt artist. Restaurarea mă ajuta să fac creaţia, mă întreţine financiar.
Să nu uităm că eu am studiat pictura - partea de

Orgoliile, în genere, dezbină societatea, dar şi individul în orice domeniu. Lumea artistică este dominată de „orgolioşi”. Fiecare dintre artişti se crede The
One - axis mundi. Nu este chiar aşa. Artiştii sunt nişte
oameni normali care au capacitatea de a-şi controla
mişcările mâinilor mai bine decât alţii, deci ar trebui
să lăsăm garda jos. Dacă artist cu artist nu au capacitatea sau nu vor să se înţeleagă, cum doresc aceştia
să fie înţeleşi de privitorul de artă? Astăzi, nu doar
artistul trebuie să uite de orgolii, ci lumea întreagă,
deoarece individul din societate a ajuns la un nivel
foarte înalt de dezvoltare. Orgoliu ne plafonează şi ne
opreşte din dezvoltare.
Vă ajută faptul că faceți parte din acest grup?
Nu este dificil să ajungeți la un punct comun cu
ceilalți? În definitiv, fiecare are stilul său.
Da, mă ajută că astfel ne stimulăm unul pe celălalt în
creaţie. Nu este cazul să ajungem la un numitor comun în creaţie, deoarece diversitatea ajută progresul.
Cum este să fii restaurator în cadrul celui mai
vechi muzeu din țară?
Genial. Toţi ne privesc ca pe nişte norocoşi, ca cei
mai buni doctori ai artei din ţară, însă este şi foarte
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obositor deoarece volumul de muncă şi „greutatea”
pieselor nu se compară cu alte muzee din ţară.
În afara muncii de restaurare, multe lucrări vă
poartă semnătura. De unde vă inspirați?
Îmi găsesc subiectele în societate şi natură. Sunt lucruri şi momente simţite de mine care mă fac să cred
că sunt idei şi imagini bune pentru a le picta. Creaţia mea nu are menirea de a schimba lumi, ci de a
povesti posibile schimbări. Obiectele mele povestesc
despre posibile prietenii, greşeli, îndreptări, schimbări
şi gesturi cugetate şi necugetate ale unor societăţi şi
personaje. Natura îşi face prezenţa doar sub forma
unui gardian care ne ţine conştiinţa limpede a tot
ceea ce înseamnă viaţă.
Lucrând în restaurare, ați simțit vreodată că
acest lucru vă îngrădește imaginația în picturile proprii?
Dimpotrivă, acest lucru mă stimulează şi mă face să
fiu mai atent la ce materiale folosesc. Când priveşti o
lucrare de la 1500 care nu are probleme de conservare te gândești la viaţa lucrărilor tale, mai precis la
cât de mult vor rezista în timp.
Ce credeți că îi lipsește Sibiului din punct de
vedere al artei?
Multe îi lipsesc oraşului şi orăşenilor. Însă, pentru început, nu ar strica un centru de artă contemporană.
Mai există apetit pentru expoziții? Mai participă lumea?
Chestiunea cu apetitul pentru artă nu prea ţine nici
de artist şi nici de operă de artă, ci de educaţie, iar în
România cum stăm prost cu educaţia, la fel de prost
stăm şi cu publicul care trece pragul expoziţiilor.
Profesor fiind, ați intrat în contact cu mulți tineri. Este Sibiul pe mâini bune? Și, oferă Sibiul
destule șanse copiilor să se dezvolte și totodată să se afirme?
Sibiul a dat artişti buni din totdeauna la nivel de liceu,
însă nu putem vorbi de şanse măreţe în acest sens
pentru că oraşul nostru nu este un centru universitar
pe domeniul artistic.
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doar aveam cinci ani. Și, de atunci, am mers zilnic la
desen până pe la 12 ani. Apoi, m-am mutat la liceu și
făceam naveta. Era destul de greu și, totodată, obositor. Așa că am renunțat. Îmi amintesc că eram în
clasa a VII-a și era să pic la desen pentru că nu voiam
să pictez. S-a îmbolnăvit profesoara mea și a venit o
înlocuitoare care mi-a zis că trebuie să desenez neapărat ceva. Nu aveam culori aşa că în pauza mare
mi-a adus ea și mi-a zis să pictez orice pentru că îmi
va da notă”, povestește tânăra. La puțin timp după
aceea, a sunat-o cineva să o felicite pentru premiul
obținut la concursul de pictură din Macedonia. Câștigase locul IV cu desenul pe care l-a făcut în pauza
mare, pentru a obține nota de trecere. Profesoara
aceea, fără să îi spună, i-a trimis desenul la concurs.
Iar odată cu asta, părinții ei au insistat din nou să o
trimită la cercul de pictură.

„ÎMI E TEAMĂ”

Când pictura
nu-ți dă pace
„Am renunțat de două ori însă, oricât de tare aș vrea să o
dau la o parte, cumva tot reapare în viaţa mea”
Indiferent de meseria pe care o ai, fie că ești medic, artist sau IT-ist, întotdeauna
rămâne loc și de alte preocupări. De cele mai multe ori, însă, acestea rămân
ascunse, undeva în adâncul nostru și ne este teamă să le dăm frâu liber. Acesta
este și cazul Ioanei Claudia Mărgărita, o tânără de 26 de ani, pasionată și, totodată, talentată în a da formă și culoare din pensulă. A pictat încă de la cinci
ani însă, odată cu trecerea anilor, a simțit că nu este destul de apreciată și a
renunțat. Cu toate acestea, în ea se dă în fiecare zi o luptă. Ceva îi spune că ar
trebui să se întoarcă la vechea ei pasiune, să-și dea frâu liber imaginației și să
fie măcar pentru câteva momente liberă. Doar că îi e teamă. Îi e teamă în primul
rând de ea și apoi de ceilalți, de părerea lor.

Ioana Claudia Mărgărita este din Curtea de Argeș,
însă facultatea a adus-o la Sibiu. A absolvit Tehnica
Dentară și a profesat în domeniu un an. După aceea, a schimbat mai multe job-uri însă, încă, nu poate
spune că s-a regăsit, că face ceea ce îi place.

ERA SĂ RĂMÂNĂ CORIGENTĂ LA DESEN
În schimb, atunci când e întrebată de pictură, fața i se
luminează, iar ochii i se umezesc. A fost pasionată de
când se știe. Nu-și amintește multe lucruri importante din copilărie care să nu aibă legătură cu acuarelele
și cursurile de desen. Nu poate uita că atunci când
era mică nu vorbea prea mult, iar pentru a se exterioriza printr-o formă sau alta, părinții au dat-o la un
cerc de desen. „La primul curs de pictură, profesoara
a vrut să vadă cum țin pensula, dacă cunosc culorile,

A făcut expoziții, a câștigat o mulțime de premii și
concursuri, însă după un timp, iar a renunțat. Iar de
atunci, ușor, ușor și-a luat rămas bun de la pictură
chiar dacă de multe ori se lovește de ea. „Să pictez zi
de zi? Nu există așa ceva pentru mine. Dar, de fiecare
dată, mi s-a demonstrat că de-a lungul timpului, oricât de tare aș vrea să dau pictura la o parte, cumva
tot reapare. Cumva nu mă lasă să o las deoparte.
Acum, mai cochetez, dar nu cum și cât mi-aș dori.
Mi se întâmplă de foarte multe ori sa ma apuc de o
lucrare , dar să nu termin că am altă idee”, spune ea.
I-ar plăcea să se apuce mai serios de pictură, dar îi
e teamă că s-ar pierde din nou pe drum. Ar vrea să
fie mai perseverentă și să facă în sfârșit ceea ce o
împlinește cu adevărat. „Îmi e teamă și de ceilalți,
deși nu ar trebui să-mi fie deoarece arta în sine este
interpretabilă și de gust. Știu că am mers pe drumul
acesta și am renunțat. Trebuie să mă descopăr. Arta,
pentru mine, a fost și este în continuare un medicament”, completează Ioana Claudia.

ța Mică,
ărita expune în Pia
Ioana Claudia Mărg
alizate
ptembrie, lucrări re
în perioada 1-17 se
ul Artiştilor
special pentru Oraş
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2-3 SEPTEMBRIE
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 gratuit la dispoziţia familiilor
materialele necesare pentru a participa la un
atelier de pictură unde copiii vor fi îndrumaţi
chiar de către proprii părinţi.

9 SEPTEMBRIE (11:00-13:00)
Ateliere de desen cu Pufi. Prin aceste ateliere,
se urmăreşte dezvoltarea expresiei emoţionale a
copiilor folosind desenul şi limbajul corpului.

16 SEPTEMBRIE (11:00-13:00)

ART POINT
ORAŞUL ARTIŞTILOR
SIBIU, PIAŢA MICĂ

Ateliere pentru copii şi adulţi (Art&Fun Studio) –
Păşeşte în tainele picturii. Punem la dispoziţia ta
şevalete, pânză pentru pictură, vopsele şi pensule. Înscrie-te la 0746 641 575. Preţ atelier: 75
lei/adult, 50 lei/copil.

23 SEPTEMBRIE (11:00-13:00)
EXPOZIŢII:
1-17 SEPTEMBRIE

Workshop de pictură pentru copii și adulți cu pictorul sibian Ilie Mitrea. Înscrie-te pe Facebook:
www.facebook.com/OrasulArtistilor Participare
gratuită!

Expoziţie de pictură Ioana Claudia Mărgărita

18-30 SEPTEMBRIE

SPECTACOLE:

Expoziţie de pictură Ilie Mitrea

ATELIERE DESCHISE:
24 SEPTEMBRIE (16:00-19:00)
Atelier deschis de pictură – Pictorul sibian Ilie
Mitrea își va amenaja propriul atelier în Orașul
Artiștilor, în fața Turnului Sfatului, și va picta sub
ochii curioși ai trecătorilor

WORKSHOP-URI:

9 SEPTEMBRIE (11:00-13:00)
Pufi și micile ei pozne
Pufi o să ne bucure prin două spectacole de pantomimă. Partea interactivă a spectacolului conţine un atelier pentru copii unde ne vom concentra
pe dezvoltarea expresiei emoţionale prin limbajul
corpului, prin vorbire şi prin desen. Aceste activităţi reprezintă partea esenţială a teatrului
educaţional, asigură o atmosferă magică şi o
experienţă de neuitat. Participare gratuită!
Înscrie-te pe Facebook: www.facebook.com/
OrasulArtistilor

„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

