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„În Sibiu arta și cultura își găsesc  
peste tot un loc de manifestare”
Interviu cu dna. Astrid Fodor, primar  

al Municipiului Sibiu
 

„Munca depusă în ultimii ani  
s-a materializat” Mihaela-Elena Man  
a fost admisă la Arte Plastice, la Oxford

 
„Niciodată nu știi ce talent nebănuit 

zace în tine dacă nu-i dai o șansă”
Atrasă de pictură după ce a participat  

la un workshop în Orașul Artiștilor

Poster în acuarelă “Orașul Artiștilor”
Înrămați pictura de la mijlocul revistei,  
pentru o amintire din Orașul Artiștilor
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primar al Municipiului Sibiu

Pentru patru luni de zile, zona din fața 
Turnului Sfatului a fost transformată 
într-un mini-orășel al artiștilor. Aici au 
apărut niște căsuțe în miniatură, repli-
că a celor din Piața Mică, ce au deve-
nit căminul pictorilor și pasionaților de 
desen. 
Ați încurajat încă de la început această 
idee. Acum, văzând ce impact a avut 
asupra zonei și a pasionaților de artă, 
ce părere aveți?
În Sibiu arta și cultura își găsesc peste tot un loc de 
manifestare, fie că vorbim de săli de spectacole, ga-
lerii sau de spații publice. Farmecul orașului este dat 
și de faptul că centrul istoric este scena pe care arta 
se manifestă. Spațiul urban din centru s-a revitalizat 
astfel, devenind loc de întâlnire, cadru de creație și 
manifestare artistică. Piețele centrale nu expun doar 
elemente ale patrimoniului construit, ci sunt însufleți-
te prin astfel de proiecte culturale. 

De aceea mi-a plăcut imediat ideea unui “oraș al 
artiștilor” așezat lângă una dintre clădirile emblema-
tice ale Sibiului: Turnul Sfatului. Arta și cultura au dat 
orașului prilejul de a crește și mi se pare normal ca 
acesta să răsplătească darul, oferind un cadru pri-
etenos artiștilor care aleg Sibiul și farmecul său ca 
“pânză” pentru a crea. Felicitări organizatorilor pentru 
idee și pentru că au dat viață acestui proiect care 
adaugă culoare zonei. 

ASTRID 
FODOR

Interviu cu d-na.  
Știm că în Planul de mobilitate al Mu-
nicipiului Sibiu este prevăzuă transfor-
marea parțială a Pieței Mici într-una 
pietonală. Având acum exemplul “Ora-
șul Artiștilor” care a fost foarte bine 
primit de către sibieni și turiști, puteți 
spune că ideea pietonalei poate fi mai 
repede implementată?
Specialiștii în mobilitate au avansat această soluție. 
Recunosc că mi-ar plăcea să văd Piața Mică fără ma-
șinile parcate, cu terasele liniștite și ca scenă pentru 
evenimente. La fel și Piața Huet. Totuși, Sibiul este un 
oraș turistic și deci înainte de a elimina 100 de locuri 
de parcare dintr-o zonă centrală a Sibiului, foarte vi-
zitată, trebuie să creăm aceste locuri în altă parte, 
să oferim o alternativă. Planul de Mobilitate oferă o 
serie de soluții pentru această problemă pe care le 
vom implementa în următoarea perioadă. Protecția 
centrului istoric este un argument puternic. 

Luna octombrie (1-15 octombrie) 
este destinată tinerilor viitori artiști 
în “Orașul Artiștilor”. Aici vor expune 
cei mai buni elevi de la Liceul de Artă, 
selectați în urma unei Școli de Vară 
de arte plastice organizate de către  

Asociația pentru Înfrumusețarea Ora-
șului Sibiu la Rășinari. Cât de mult 
contează pentru Primăria Sibiu susți-
nerea viitorilor artiști sibieni?
Este un câștig pentru Sibiu, un oraș cultural, să aibă 
un Liceu de Arte ai căror elevi obțin rezultate frumoa-
se prin creativitate și talent. Primăria Sibiu dorește 
să îi susțină. De aceea orașul le va construi un nou 
sediu pentru liceu, cu săli dotate special pentru actul 
artistic, izolate fonic și luminoase. Proiectul este deja 
în curs și sper ca elevii care aleg cursurile Liceului de 
Arte să se simtă cu adevărat încurajați de condițiile 
bune de studiu care contează foarte mult în dezvolta-
rea lor profesională. 

Un alt tip de susținere pentru artiști este cofinanțarea 
agendei culturale. Primăria Sibiu alocă anual milioane 
de lei pentru a încuraja operatorii culturali și  implicit 
artiștii să se manifeste și să creeze aici. 

Un gând privind viitorul proiectului 
“Orașul Artiștilor”?
Sper să îl vedem crescând de la an la an, ca semn 
că artiștii se simt bine în Sibiu și că se simt încurajați 
atât de atmosfera și farmecul orașului, dar și de auto-
rități. Sper ca tinerii artiști să ni se alăture în proiectul 
nostru de a dezvolta viața culturală a Sibiului.
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M-am născut într-o familie de artiști. Copil fiind, weekendurile mi le petre-
ceam împreună cu părinții și fratele în natură, întotdeauna cu pânza întinsă 
pe șasiu pregătită pentru a fi colorată. Tatăl meu picta deseori peisaje, 
uneori chiar și natură statică, acasă. Asta se întâmpla în urmă cu, probabil, 
20 de ani. De atunci, însă, viața l-a făcut să uite de pensulă și mirosul 
înțepător de culori de ulei. Pe mama nu am văzut-o niciodată pictând.

Din iunie, de când cu Orașul Artiștilor, însetați probabil de artă, părinții 
mi s-au reapucat de pictură. A fost pentru prima oară când mi-am văzut 
mama ieșind zile în șir la desenat prin oraș. Cu scăunelul, s-a instalat prin 
toate colțurile Centrului Istoric și s-a apucat să deseneze Turnul Sfatului, 
Podul Minciunilor, str. Turnului, Spinarea câinelui... La început timid, a prins 
curaj și a reușit câteva desene și picturi în acuarelă chiar reușite. Am vă-
zut-o cu zâmbetul pe buze, făcând ce probabil că visase o viață întreagă.

Și tata s-a reapucat de pictură. Tablourile lui s-au vândut în zeci de exem-
plare, turiștii apreciind petele de culoare cu ajutorul cărora a reușit să 
redea viața orașului Sibiu. Vânduse la viața lui mai multe tablouri dar cred 
că Orașul Artiștilor i-a readus speranța că se poate trăi din artă.

Atunci când am inițiat proiectul Orașul Artiștilor nici prin gând nu mi-a 
trecut că unii dintre beneficiarii acestui proiect vor fi chiar părinții mei. Ăsta 
să fie singurul rezultat al proiectului și eu mă declar mulțumit!

Orașul Artiștilor a fost deschis între 23 iunie – 15 octombrie 2017 în Piaţa Mică, în faţa Turnului 
Sfatului, și s-a vrut a fi o galerie de artă în spațiul public. Aici au avut loc workshopuri de pictură 
pentru copii și adulţi, artiștii și-au amenajat propriile ateliere sub ochii curioși ai trecătorilor iar 
o bibliotecă cu cărți fără preț (dar cu valoare) a fost deschisă pentru iubitorii de citit. De aseme-
nea, magazinul cu produse pentru desen și pictură a venit în ajutorul artiștilor.  

Zilnic, timp de 115 zile, căsuţele în miniatură v-au așteaptat să le treceţi pragul pentru a vă 
cumpăra o amintire din Sibiu, susţinând astfel un artist. Ne revedem în 2018!

Ăsta să fie singurul 
rezultat al proiectului și 
eu mă declar mulțumit
de Tudor Șt. Popa

„Am participat la workshop-ul de pictură 
susținut de Andrei Moga, din curiozitate, 
trebuie să recunosc. Am aflat despre el 
de la o prietenă și am zis „de ce nu?”. 
Eu mai pictez din când în când. Nu o fac 
des, dar îmi place. Marea mea surpriză 
a fost că așteptările pe care le aveam nu 
mi s-au confirmat. Mă așteptam să fie 
simplu, mă gândeam că e pentru copii. 
Dar nu a fost deloc așa. A trebuit să pic-
tez după o fotografie și nu mai făcusem 
asta. Mi-am ales o fotografie cu un urs 
și, fără prea multe speranțe, am început 
să desenez. Deși nu l-am terminat, pot 
spune că ceea ce am reușit să fac a ieșit 
super. Experiența asta m-a făcut să în-
țeleg, încă o dată, că trebuie să încerci 
orice. Niciodată nu știi ce talent nebănuit 
zace în tine dacă nu-i dai o șansă.”

Maria Flavia
participantă la workshop-ul de pictură 
susținut de pictorul timișorean Andrei 

Moga în Orașul Artiștilor
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„Eu iubesc foarte tare Sibiul. Veneam în Sibiu 
ca și când veneam acasă, mă plimbam pe 
străzi. Deci, eram acasă, dar nu sesizam fru-
musețile chiar atât. Parcă eram obișnuit. Acum, 
am avut o postură foarte interesantă: nici de 
turist, nici de localnic. Sunt aici printre artiști, 
lucru care mă liniștește. Este o atmosferă 
foarte faină. Și orășelul acesta mic al artiștilor 
schimbă puțin atmosfera. 

Eu, fiind arhitect, sunt împotriva acestor mașini 
parcate aici și sunt convins că multă lume nu le 
agrează, cu atât mai mult cu cât Sibiul are atât 
de multe calități. Ar putea liniștit să figureze în 
lista UNESCO. Mai ales că are acest ansamblu 
de piețe. Și una e mare și goală, care se umple 
cu diferite lucruri care țin sau nu de cultură și 
Piața Mică unde e plin de mașini, dar la fel e 
și în Piața Huet. 

Mereu când vin la Sibiu, pictez. Dar niciodată 
nu am stat așa să vină lumea direct la mine să 
întrebe și să aprecieze. A fost interesată lumea. 
Nu mă așteptam la atmosfera aceasta. Aici, am 
fost tot timpul sub ochiul critic sau laudativ al 
celor cărora le place arta. Au venit de la copii 
mici care spuneau: hai mami să vezi ce face 
nenea, până la oameni în vârstă. E un schimb 
de atmosferă, un schimb de nivel. Contează 
foarte mult să creezi atmosfera. Și Sibiul o 
cere, nu critic concertele, dar acest proiect îi 
face pe oameni să zică faptul că există și ceva 
de calitate, nu doar kitsch.”

Valeriu Metiu
pictor și arhitect în Budapesta,  

invitat special al lunii iulie  
în Orașul Artiștilor

Expoziția de pictură ce am organizat-o în cadrul proiectului 
Orașul Artiștilor m-a ajutat să îmi depășesc frica de a mă ex-
pune emoțional. A fost o experiență care mi-a oferit mai multă 
încredere în mine, motivându-mă să cresc în acest domeniu. 
Această expoziție mi-a reaprins scânteia de a urma un viitor 
artistic, astfel că imediat m-am și înscris la Școala Populară 
de Artă, secția pictură. Mulțumesc Asociației pentru Înfrumu-
sețarea Orașului Sibiu pentru încredere, suport și oportunitate.

Ioana Claudia Mărgărita
autoarea expoziției din luna septembrie 
2017, din Orașul Artiștilor.
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O tânără de nici 20 de ani din Mediaș va fi din toamnă studentă la Oxford. Și asta 
după ce și-a descoperit pasiunea pentru pictură. Chiar dacă a terminat liceul la 
Mediaș, Mihaela Man venea în fiecare săptămână la Sibiu pentru a face ore de 
desen cu un profesor. El a fost cel care a orientat-o și i-a arătat că pictura poate 
fi mai mult decât un hobby. După ce a participat la o școală de vară, a decis să 
se înscrie la Oxford, la departamentul de Arte Plastice, unde a fost și admisă. 

Mihaela-Elena Man are 19 ani și a absolvit liceul Te-
oretic „Stephan Ludwig Roth” din Mediaș. Când era 
mică se visa pilot, însă odată cu trecerea anilor și-a 
descoperit adevărata pasiune: pictura. Părinții nu au 
fost indiferenți la preocupările ei, iar la opt ani au în-
scris-o la un club local de pictură. 

FĂCEA PREGĂTIRI LA SIBIU
După ce a împlinit 13 ani, s-a gândit că ar trebui să 
exploreze și mai mult talentul pe care îl are. „Așa a 
început colaborarea cu profesorul Mircea Popa din 
Sibiu. În cadrul acestor pregătiri am realizat că arta 
reprezintă mult mai mult decât reproduceri precise 
ale lumii în care trăim. Ceea ce mi-a plăcut instan-
taneu la aceste ședințe a fost îmbinarea constantă 
a practicii, fie ea pictură, desen sau colaj, cu noțiuni 
de istoria artei. Începeam să fac mici conexiuni între 
reprezentați a diverse epoci, să le înțeleg estetica și, 
implicit, conceptele. Bineînțeles, la un nivel mai ge-
neral”, povestește tânăra. În ceea ce privește stilul 
și tehnica de lucru preferată, Mihaela crede că este 
prematur să spună că se bazează pe ceva anume. 
„Lucrările mele se concentrează foarte mult pe no-
țiuni legate de spațiu, fie el public sau privat. Spre 
exemplu, am căutat să înțeleg cum un artist este per-
ceput într-o comunitate mică și, implicit, câte bariere 
se nasc între el și acea societate. Această idee relativ 
simplă am exprimat-o printr-un performance/video”. 

A PARTICIPAT LA O ȘCOALĂ DE VARĂ 
ÎN LONDRA
În timpul verilor, a participat la diferite cursuri de artă 
și și-a dat seama că i-ar plăcea să studieze în acest 
domeniu. Însă, nu oriunde, ci în străinătate. „Progra-

mele oferite de Slade School of Fine Art din Londra mi 
s-au părut cele mai utile. Anul trecut, am participat la 
un program de trei luni, curs care are practic rolul de 
a te pregăti pentru admiterea la facultate. Acele luni 
au fost similare cu ceea ce se întâmplă în mod normal 
într-un an de licență. Aveam tutoriale cu diferiți artiști 
și profesori, workshop-uri și trebuia să gândim și, în 
final, să susținem proiecte personale”, spune ea. La 
finalul cursului, a avut o întâlnire cu directoarea școlii 
de vară, care i-a recomandat să se uite la programul 
de licență al facultății Ruskin School of Fine Art, care 
reprezintă practic departamentul de arte plastice al 
universității din Oxford. „În esență, licența se concen-
trează în proporție de 75% pe practică, iar restul este 
atribuit studiului teoriei și culturii vizuale, fapt care o 
face să fie cunoscută ca una dintre cele mai acade-
mice facultăți de artă din Marea Britanie”. 

„MUNCA DEPUSĂ ÎN ULTIMII ANI S-A 
MATERIALIZAT”
A aplicat online, a trimis o mapă cu 20 de lucrări, pre-
cum și fotografii ale unor instalații pe care le-a făcut 
și la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut a mers la 
interviu și la examen. În ianuarie  a primit un email 
prin care era informată că a fost acceptată. „Atunci, 
am simțit pentru prima dată că munca depusă în ul-
timii ani s-a materializat în ceva anume și din acest 
motiv cred că primul sentiment trăit a fost cel de per-
plexitate. La începutul clasei a XII-a știam că vreau să 
intru la o facultate de arte și știam că trebuie să trag 
tare pentru a reuși, dar nu îmi cunoșteam prea bine 
opțiunile, nu mă vizualizam undeva anume”. 

O tânără din Mediaș 
a fost admisă la Arte 

Plastice, la Oxford
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7 FEBRUARIE 2016 – 3 SEPTEMBRIE 2017

Activitate:
08/2017 „Ce gândesc guvernanții?”, 

Marochinărie, Strada Ocnei, Sibiu. Invitaţi 
speciali: Noaz, Teodora Axente, Ruxandra Brad, 
Anca Pitaru;

08/2017 „Garden Party?”, curtea Bisericii 
Evanghelice Gușterița, proiect pomovat de 
”Gușterița Verde”, Gușterița, Sibiu;

07/2017 „Nostru is back”, Tutungerie. Piața 
Mare, Sibiu;

06/2017 „Art Safari”, Galeriile Kretzulescu, 
București;

12/2016 „Rezoluţie pentru / despre o capitală 
culturală“, Galeria Calina, Timișoara;

10/2012 „Escape“, Sala Studio, Teatrul Gong, 
proiect promovat de Festivalul Tânăr de la Sibiu 
II, Sibiu;

09/2016 „Peisaj Cosmic“, Atelier 030202, 
București;

09/2016 „No stru land“, Rezidența Scena9, pro-
iect Focus, Noaptea albă a galeriilor, București

09/2016 “Brâncuși e al Nostru“, curtea interioară 
a Primăriei Sibiu, proiect promovat de Noaptea 
albă a galeriilor Sibiu;

09/2016 „Roșia și busuiocul“, curtea Bisericii 
Evanghelice Gușterița, proiect pomovat de 
”Gușterița Verde - Din grădina preotesei”, 
Gușterița, Sibiu;

08/2016 „Să vii să îţi iei rămas bun de la ea“, 
Tribunei 13, Sibiu;

08/2016 „1990“, proiect promovat de Holzstock 
Festival, Hosman, Sibiu;

06/2016 „Route 65“, apartament 65, b-dul Milea, 
Sibiu. Curator: Raisa Hagiu. Invitat special: 
Sebastian Moldovan;

05/2016 „Out of this limit“, Art Safari, Palatul 
Dacia, București; 

04/2016 „Spaţiu în tranziţie“, Subterana 
Weltkultur Cafe und Bar, proiect promovat de  
Festivalul 25 de ore de Teatru Non Stop, Sibiu. 
Invitat special: Didrik Magnus-Andresen;

03/2016 „Expoziţie de grup“, Fostul centru de 
librării al judeţului Sibiu. Invitat special: Dan 
Perjovschi
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La începutul anului 2016, un grup de artiști au înființat la Sibiu o platformă pen-
tru arta contemporană, probabil primul astfel de grup din orașul nostru. Acesta 
avea scopul de a reda imaginea de ansamblu a artei sibiene. Sub numele grupul 
„Nostru” au propus proiecte, expoziții și discuții, fiind deschiși spre colaborări 
artistice. Din păcate, în 3 septembrie 2017, grupul „Nostru” s-a destrămat. 

„Împreună puteam să 
dăm un semnal de alarmă 
în ceea ce priveşte starea 
dezvoltării artelor vizuale 
în oraş”

Grupul a fost alcătuit din Casandra Vidrighin, Chris 
Balthes, Dan Raul Pintea, Kristina Raţiu Demuth, La-
vinia Creţu, Raisa Hagiu și Ștefan Radu Creţu. Prin în-
ființarea lui, și-au dorit să tragă un semnal de alarmă 
vizibil în ceea ce privește modul în care se dezvoltă 
artele vizuale în oraș. Aici, s-au concentrat pe spațiile 
mai puțin obișnuite pentru expoziții. Astfel, au expus 
în pivnițe, săli de clasă ale școlilor sau chiar într-o 
fostă marochinărie. În acest mod, credeau ei că pot 
stimula artiștii. „Ideea care ne-a unit a fost aceea că 
împreună puteam să dăm un semnal de alarmă mult 
mai vizibil în ceea ce privește starea dezvoltării artelor 
vizuale în oraș, mediul puţin prietenos, spaţiile inexis-
tente de expunere și lipsa unor norme locale care să 
îi stimuleze pe artiști. Expoziţiile noastre de o zi au 
avut acest tipar intenţionat, dar și forţat de spaţiile în 
care am expus. Acestea au fost foarte variate însă, 
neavând nimic de a face cu caracterul uzual al unor 
locuri de expunere. Am expus în pivniţa unei clădiri, în 
curtea bisericii, în săli de clasă dintr-o școală, turnul 
cetăţii din Hosman, un apartament de bloc, o fostă 
marochinărie și tutungerie”, spun membrii grupului.

Cu locurile de expunere schimbate, lucrările trebuiau 
adaptate astfel încât să se integreze într-un tot unitar. 
Însă, nu toate persoanele au înțeles acest mod dife-
rit de prezentare a artei contemporane. „Instalaţiile 
grupului au fost primite atât cu interes dar și cu o 
mare reticenţă legată de o prejudecată a modului în 
care arta trebuie să arate sau să fie prezentată. Ac-
tivitatea intensă în acest interval de timp a adus și 
satisfacţia realizării unor proiecte atât de diverse dar 
și unele nemulţumiri legate de așteptările iniţiale. Pe 
viitor vom căuta metode mai eficiente de a comunica, 
a ne prezenta, reorienta, chiar dacă ne și poticnim 
pe alocuri”, concluzionează Lavinia Crețu, membru al 
fostului grup de artiști.

Primul proiect pe care grupul de artiști sub numele 
„Nostru” l-a  propus comunității a fost chiar o expo-
ziție ce avea drept temă conceptul de grup. Expoziția 
intitulată „Expoziție de grup” s-a desfășurat în luna 
martie a anului trecut și l-a avut invitat special pe 
Dan Perjovschi.
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BRUKENTHAL VON STUDIO
30 septembrie 2016 – prezent

ACTIVITATE:
10/2017 “TELEPORT” (în curs de organizare), 

YellowBoot Aparthotel. Expoziție organiza-
tă în cadrul programului Noaptea Albă a 
Galeriilor (6 octombrie 2017);

09/2017 „WHO’S WHO”, Sala Mare de 
Expoziții, Centrul de Informare Turistică din 
cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. Expoziție 
organizată în cadrul proiectului Sibiu | 2.10;

08-09/2017 „Sibiu | 2.10”, Sala Atrium, 
Primăria Municipiului Sibiu, Expoziție organi-
zată în cadrul proiectului Sibiu | 2.10;

04/2017 „SCURTCIRCUIT”, Complexul Muzeul 
Bistrița-Năsăud. Expoziție organizată în 
cadrul programului aniversar „65 de ani de 
viață muzeistică la Bistrița-Năsăud”, care a 
marcat redeschiderea oficială a Muzeului 
Judeațan Bistrița-Năsăud, după lucrările de 
modernizare;

04/2017 „YESTERDAY / TODAY / 
TOMORROW”, Sala Mare de Expoziții, 
Centrul de Informare Turistică din cadrul 
Primăriei Municipiului Sibiu. Expoziție 
organizată cu ocazia aniversării a 10 ani 
de la programul „Sibiu, Capitală Culturală 
Europeană”;

09-10/2016 „SCURTCIRCUIT”, Biblioteca 
Județeană ASTRA, Sibiu. Expoziție organi-
zată în cadrul programului Noaptea Albă a 
Galeriilor (30 septembrie 2016). Este, toto-
dată, prima expoziție a grupului Brukenthal 
von Studio, care a marcat constituirea 
acestuia. Expoziția a inlcus și lucrări ale 
unor artiști din afara grupului, care au avut 
calitatea de invitați.

Laura Coltofean, Adrian Luca, Ilie Mitrea, Ioan Mun-
tean, Andrei Popa, Cătălin Precup și Robert Strebeli 
sunt membrii grupului. Restauratori, conservatori și 
muzeografi la Muzeul Național Brukenthal, dar toto-
dată pictori, fotografi și curatori pasionați, care îm-
părtășesc o perspectivă clasică asupra artei. Aceștia 
își doresc să ducă mai departe viziunea și moștenirea 
baronului Samuel von Brukenthal, fondatorul celui 
mai vechi muzeu din țară, care a susținut și promovat 
mereu artiști contemporani lui.

La începutul anului 2017, grupul a fondat Asociația 
Brukenthal von Studio, pentru a avea posibilitatea 
de a desfășura proiecte de artă contemporană cu 

finanțare din partea Primăriei Municipiului Sibiu. „În 
ultimele trei luni am fost foarte ocupați cu proiectul 
<<Sibiu | 2.10>>, inclus pe Agenda Culturală a Mu-
nicipiului Sibiu pe anul 2017. Au fost luni aglomerate, 
dar foarte frumoase, fiindcă pe parcursul proiectului 
am învățat multe lucruri noi și, mai ales, ne-am în-
chegat ca grup. Iar procesul de realizare a panoramei 
Sibiului a fost unul fascinant și spectaculos. <<Sibiu | 
2.10>> este primul nostru proiect de amploare și cu 
finanțare, motiv pentru care ne-am canalizat cu toții 
forțele pentru a-l face unul de succes. Proiectul a fost 
foarte bine primit de public, ceea ce ne-a confirmat 
faptul că efortul nostru a meritat”, povestesc membrii 
grupului. 

Grupul Brukenthal von Studio, înființat pentru a 
reanima dorința publicului pentru artă
Restauratori, conservatori, muzeografi, pictori și fotografi s-au reunit sub un 
singur nume pentru a fi mai vizibili și a arăta că au un cuvânt de spus în lumea 
artei contemporane. Vorbim despre grupul Brukenthal von Studio, înființat în 
toamna anului 2016 cu scopul de a retrezi interesul publicului pentru artă.

Chiar dacă sunt restauratori, toți sunt creativi, iar din 
acest motiv, „arta propusă de Brukenthal von Stu-
dio urmează calea de mijloc, dar nu ca pe o opțiune 
comodă. Scopul grupului este de a reanima dorința 
pentru artă, atragerea publicul vizitator din zona con-
templativă a expoziției de muzeu în zona interactivă a 
lucrării expuse ce poate fi luată acasă”. 

Până acum, au avut cinci expoziții și încă una este 
în lucru. Feedback-ul pozitiv pe care l-au primit i-au 
făcut să prindă și mai mult curaj și să-și dorească să 
facă și mai multe. „Ne dorim să fim activi și dinamici, 
să oferim publicului artă și, desigur, să creștem cali-
tatea artei vizuale contemporane pe plan local. Nu în 

ultimul rând, sperăm să atragem atenția asupra lipsei 
unui spațiu adecvat, neinstituțional, pentru expoziții 
de artă contemporană”, își exprimă membrii grupului 
perspectivele de viitor.



Ana Postolachi va expune în Turnul Sfatului 

în perioada 1-15 octombrie 2017, în cadrul 

proiectului Orașul Artiștilor
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Când era mică, se visa medic. Însă experiența pe care 
a trăit-o în sala de operație a făcut-o să renunțe la 
carierea ei în medicină. Făcând o școală de artă în 
paralel cu gimnaziul, și-a descoperit pasiunea pentru 
pictură. Câțiva ani mai târziu, Ana Postolachi, ori-
ginară din Republica Moldova, și-a depus actele la 
Ambasadă și s-a înscris la Liceul de Artă din Sibiu. 
Acum, nu și-ar mai imagina viața fără pânză și cu-
loare, dorindu-și să continue studiile universitare pe 
aceeași latură.

Ana Postolachi are 19 ani și este din orașul Bălți, Re-
publica Moldova. La 16 ani a venit în Sibiu pentru a-și 
continua studiile la Liceul de Artă. Chiar dacă pleca-
se de acasă cu ideea că își va pune opțiuni pentru 
matematică și fizică, pasiunea pentru pictură nu i-a 
dat pace. 

Olimpică la fizică, a continuat  
la Liceul de Artă
În copilărie a făcut, pe lângă școala gimnazială, o 
școală de artă, în paralel. La una avea cursurile de 
dimineață și la una după-masa. Aproximativ patru ani 
viața ei s-a împărțit între cele două școli. „Am fost pa-
sionată de artă de când eram mică. Am făcut o școală 
de creație încă din clasa a III-a, dar mai mult mode-
lam. Apoi, în clasa a V-a am zis că vreau să merg la 
o școală de artă, dar cum la mine în oraș nu era, am 
urmat cursurile unui program ce semăna mai mult cu 
o școală de vară. Astfel, dimineața eram la gimnaziu, 
iar după-masa acolo. Am făcut pictură, desen, istoria 
artei și modelaj”, povestește Ana.

A venit din Republica Moldova, la Liceul de Artă din Sibiu. 

„Nu-mi văd viața fără artă”

După absolvire a considerat că este oportun să mear-
gă la Ambasadă și să vină în România la liceu. Chiar 
dacă era olimpică la fizică și îi plăcea matematica, 
opțiunile ei s-au îndreptat către licee de artă din 
țară. „A fost un șoc pentru toți când am ajuns acolo 
și primele opțiuni au fost pentru liceul de artă. Am 
pus cereri și la Suceava și la Iași, iar prima opțiune a 
fost Sibiul. Am mai fost în vizită la Sibiu cu părinții și 
mi-a plăcut arhitectura, eram mai mică, aveam vreo 
10 ani. A fost printre orașele care m-au impresionat 
cel mai mult. Erau doar două locuri, media o aveam 
oarecum mare. Și acum îmi amintesc că am primit 
rezultatele într-un plic și apoi am venit aici”. 

Profesorul „mi-a deschis alte uși”
Mereu i-a plăcut să vadă lumea în culori. Însă, în felul 
ei. În Moldova folosea alte tehnici de pictură, însă, 
odată ajunsă aici, și-a dat seama că totul e diferit. De 
la oraș și sistemul de învățământ, până la oameni și 
modul în care gândesc. Sfârșitul verii trecute a fost 
foarte important pentru ea: s-a descoperit. „Am zis 
să fac altceva. Am început eu cu chestiile mele, apoi 
m-am enervat și am început să arunc culori. Și am 
văzut că merge. Nu mă interesa ce se întâmplă. Și la 
un moment dat am văzut că se vede o formă într-un 

fundal total neclar. Am văzut niște flori, un peisaj. Am 
adăugat câteva tușe de culoare groase și mi-a ieșit. 
Am venit cu lucrarea la profesor și mi-a zis că sunt 
alta. Că văd altceva, că pot altceva. Atunci am simțit 
că da, mă simt mult mai liberă, decât să stau să mă 
gândesc la o formă fixă, vai să nu greșesc. E mult 
mai liber și mai frumos să fac ceea ce simt. Și încetul 
cu încetul, timp de o jumătate de an, am încercat să 
fac altceva. M-a ajutat foarte mult profesorul. Mi-a 
deschis alte uși. Acum, nu-mi văd viața fără artă”, 
povestește Ana. Imediat după aceea, a ajuns la olim-
piadă, obținând mențiune la faza națională. În lucrări, 
se bazează foarte mult pe contraste puternice și for-
me, peste care vine cu pete spontane. 

Chiar dacă încă este nesigură în ceea ce-i privește 
viitorul, știe sigur că nu-și imaginează viața fără artă. 
Își dorește să urmeze cursurile Universității de Artă 
din Cluj-Napoca, dar nu ar vrea să trăiască doar din 
asta. Ar vrea să combine mai multe domenii astfel 
încât să nu se lovească de monotonie. 
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Rep: Ce au în plus elevii de la Liceul de Artă, 
față de ceilalți?

Florin Viorel: Față de școala de masă, normal că 
la Liceul de Artă se întâlnesc elevi cu aptitudini deo-
sebite. Nu pot să fac o comparație directă pentru că 
nu am predat niciodată la o școală normală. O grupă 
are în medie 10-12 elevi. Din aceștia, te poți baza 
pe jumătate dintre ei sau poate chiar mai mult. Au 
abilități artistice, au talent. O parte dintre ei vor să 
se dezvolte. Și, dacă din grupa aceasta, la sfârșit ai 
trei care merg mai departe pe direcția artelor, e un 
procent foarte bun. 30% e un procent fantastic. 

S-au schimbat generațiile de adolescenți? 

Da. Sunt mai apropiați de tehnologie. Dar, de multe 
ori, o folosesc aiurea. Își pierd timpul pe telefon. Dar, 
au apărut tot felul de aplicații care ne ajută și pe noi în 
procesul didactic și pe care le folosim. Nu mai trebuie 
să cărăm albumele după noi. Ei au toată informația 
vizuală la îndemână. 

Mai există suficient interes din partea lor? 

Da. Nu din partea tuturor, dar o parte din ei sunt in-
teresați. Cu forța nu se poate face artă. Trebuie să 
fie și dorința lor. Și aici apare și susținerea familiei. O 
școală de artă este costisitoare. Paleta de materiale 
se diversifică. Iar culorile, fie acrilice, fie pe bază de 
ulei, sunt scumpe. 

Deci părinții îi influenţează...

Din păcate, încă există aspectul acesta: ce faci cu 
arta? Din ce o să trăiești? Chiar și mie mi s-a zis că 
am făcut o școală de balet. O parte din ei se îndreap-
tă spre altceva, dar mai rămâne o parte și care știe 
ce vrea. Și chiar dacă toată lumea zice că generația 
aceasta este pierdută, nu este chiar așa, o parte din 
copii chiar știu ce vor.

Cât de important este ca elevii să aibă expune-
re în spațiul public?

Este foarte importantă deoarece îi încurajează. Le-am 
și spus, nu toată lumea o să fie de acord cu lucrările 
lor, dar dacă o lucrare dezvoltă polemici în jurul ei e 
bine. Dacă toată lumea ar zice „wow ce frumos e”, ar 
trebui să-și pună semne de întrebare. 

Așadar, care este viitorul artei?

În România, au apărut mai multe centre și aici mă 
refer la arta plastică. Cel mai important este, din 
punctul meu de vedere, Clujul. Clujul este peste Sibiu 
cu mult. Are o universitate. Dar și Iașiul și Bucureștiul 
sunt orașe importante. 

Nu te poți numi artist dacă nu ai absolvit o fa-
cultate în domeniu?

Deși sunt absolvent de universitate, nu vreau să spun 
că nu poți numi artist un autodidact, pentru că au fost 
în istoria artei multe exemple, mai rare, ce-i drept, dar 

Profesor la Liceul de Artă din Sibiu: 

Chiar dacă toată lumea zice că 
generația aceasta este pierdută, 
nu este chiar așa

De la an la an, pe băncile școlii întâlnim tot mai mulți elevi care vor să se facă 
ingineri sau IT-iști, pentru că e de viitor. Dar ce se întâmplă, totuși, cu cei care 
aleg să urmeze o școală de arte? Mai putem vorbi despre un viitor al lumii artei și 
artiștilor în Sibiu? Sau părinții îi îndrumă spre alte meserii? Despre toate acestea 
și multe altele, am stat de vorbă cu Florin Viorel, profesor la Liceul de Artă din 
Sibiu de mai bine de nouă ani. Chiar dacă s-a născut la Alba-Iulia și a terminat 
Universitatea de Arte la Cluj Napoca, a ajuns în mijlocul sibienilor încă de acum 
15 ani.

care au avut o evoluție fantastică în sfera artelor și 
au demonstrat lumii că se poate și așa. Oricum, arta 
se fură, nu se copiază. Împrumuţi, te uiți la tehnică, 
la elementele care alcătuiesc o compoziție și începi 
să furi dintr-o parte și din alta. Evoluția unui artist, 
consider eu, este permanentă. Când apare repetiția 
și plafonarea, stagnezi. 

Dar nu ți se pare că facultățile scot artiști în 
serie?

Nu. Este un curent, și aici mă refer la Cluj. Toată lu-
mea care are contact cu arta contemporană, știe de 
Adrian Ghenie, care a continuat cromatica Clujului vi-
zavi de figura umană, de compoziție și, într-adevăr, se 
simte un fel de umbră a lui Ghenie asupra studenților, 
dar nu a tuturor. Aceștia o să se piardă între timp, o să 
devină manieriști, copiști, dar sunt și oameni deștepți 
care fură câte un pic și trec mai departe. 

Atunci, ce-i lipsește Sibiului, ca să se apropie 
măcar un pic de nivelul Clujului?

O universitate de artă. Există aici o secție la univer-
sitatea din Sibiu, de restaurare. Dar, restaurarea nu 
este creație. Iar Sibiul are un liceu foarte bun, cu 
rezultate fantastice. Sunt multe cadre universitare la 
Cluj care provin din Sibiu. Rezultatele de la olimpi-
adele naționale arată că liceul are un statut printre 
cele mai bune din țară. Aproape în fiecare an, elevii 
s-au întors cu rezultate. A fost locul I luat ani la rând 
la pictură. Sibiul ar trebui să fie mai deschis către arta 
contemporană. Ar trebui să ne dăm seama că muze-
ele își au rolul lor, de a ne prezenta evoluția artei până 
în ziua de ieri dar, azi arta nu ne este arătată în acest 
oraș. Arta contemporană înseamnă mai mult decât 
o simplă pânză, o simplă lucrare tridimensională. Și 
instalațiile video, proiecțiile deja sunt depășite. 

Și cum am defini arta contemporană?

Greu de definit. Post modernismul acesta e greu de 
definit. Nu mai e un curent cum era înainte, o în-
cadrare exactă: impresionism, expresionism și așa 
mai departe. Poate fi definit ca artă orice care poate 
transmite ceva. Nu aș folosi termenul de bun-gust, 
dar arta a devenit militantă și implicată în societate. 
Au mai fost perioade în istorie când arta avea rolul 
acesta de a arăta, de a trezi, de a transmite aspectele 
sociale din jur și eu consider că arta contemporană e 
din nou o artă implicată în viața de zi cu zi. Nu mai e 
o simplă banalitate de expus pe perete. Ea transmite 

ceva și Sibiul se poate lăuda cu exponenții în arta 
contemporană. Și aici îl numesc pe Perjovschi, care 
este un artist minimalist, dar care transmite un mesaj 
foarte puternic prin desenele lui. 

În cazul pancartelor de la protestele din iarnă, 
putem vorbi de artă?

Da. A fost artă. A fost un manifest artistic. Și noi am 
avut un fel de manifest vizavi de mutarea Liceului de 
Artă. Am avut o idee, o instalație artistică lucrată de 
elevi. Și aceea tot artă a fost. Chiar dacă unii au avut 
alte păreri, eu o consider o lucrare artistică, care a 
transmis un mesaj puternic. 

Deci arta nu mai rămâne în Muzeu?

Nu. Exclus. Arta iese în stradă. Poate fi întâlnită ori-
unde și poate fi făcută spontan. Arta nu se adresează 
tuturor fiindcă trebuie să spunem, în România, lipseș-
te cultura artistică. S-au scos ore de istorie ale artei, 
orele de desen nu se țin, lipsește cu desăvârșire în 
anumite școli. La noi, sistemul de învăţământ suferă 
mult și ar cam trebui schimbat. Sper să prind și eu 
schimbarea aceasta. 

Elevi ai Liceului de Artă din Sibiu vor expune 

în Orașul Artiștilor în perioada 1-15 octombrie 

2017. Lucrările vor fi selectate în urma unei tabe-

re de creație organizate de către Asociația pentru 

Înfrumusețarea Orașului Sibiu în colaborare cu 

Primăria comunei Rășinari.
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„Liceul de Artă din Sibiu  
este printre cele mai bune din țară”.  

Interviu cu Florin Viorel, profesor de pictură 

„Ne dorim să oferim artă contemporană  
de calitate”. Mai mulți angajați ai Muzeului  
Brukenthal s-au strâns într-un grup pentru a 

crește calitatea artei locale

„Împreună puteam fi mult mai vizibili”
Primul grup local de artiști, Nos|tru, s-a destrămat 

„Nu-mi văd viața fără artă”.  
Din Republica Moldova, la Liceul de Artă din Sibiu 
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