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“Publicul sibian este flămând de artă”
Am stat de vorbă cu Ciprian Muntiu, artist 
sibian plecat în Franța - pag. 4 

„Am învățat să îmi vând munca iar acum 
trăiesc din arta mea” Interviu cu Alin Trif, artist 
sibian plecat în Spania - pag. 8 

“Participarea la Orașul Artiștilor m-a încurajat 
să lucrez mai mult” Pictorul Valeriu Metiu se 
întoarce și anul acesta la Sibiu - pag. 12
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Cursuri private de desen și pictură - pag. 14 
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Așa cum promisesem anul trecut, 2018 va fi 
anul în care voi munci ceva mai mult cu și pen-
tru artiștii plastici sibieni. 

Nu e un secret faptul că mi-e o ciudă teribilă 
atunci când mă uit în spate și văd cum s-a risipit 
acel tânăr de clasa a V-a ce trăgea cu urechea 
pe holurile Liceului de Artă, ascultând discursul 
plin de laude al profesorului de desen. Îl auzeam 
spunându-i tatălui meu cum că aș fi mai talentat 
decât era el. Povestea admirativ cum mă joc eu 
cu acuarela și cât de ușor îmi este să transpun 
pe hârtie orice obiect vedeam în fața ochilor.

Acel tânăr, însă, nu a știut ce să facă cu talentul 
lui. Credeam că este ceva cu care te naști și 
mori, de care te poți folosi fără prea mari efor-
turi, atunci când ai chef. Dar s-a dovedit că și 
talentul este trecător, la fel ca orice lucru pe lu-
mea asta. Nehrănit, se pierde până când aproa-
pe moare. Și, chiar dacă mai simt sclipirea până 
și acum, știu că vremea mea a trecut. Desenul, 

pentru mine, va rămâne întotdeauna doar un 
hobby, nimic mai mult. 

Dar nu-i nimic, toți cei ce vor trece prin Orașul 
Artiștilor, toți copiii ce vor învăța să picteze aici, 
tinerii ce se vor perfecționa la workshopurile 
private, cursanții Școlii de Artă ce își vor întinde 
șevaletele prin Piața Mică, elevii Liceului de Artă 
ce vor poposi zilnic printre tablourile și sculptu-
rile expuse aici, toți pasionații de artă plastică 
ce vor respira desen și pictură la Școala de Vară 
de la Rășinari, tânărul talentat ce-și va expune 
lucrările la Sibiu, București și prin alte părți, aju-
tându-l cu tot ce pot mai mult... toți aceștia îmi 
vor astâmpăra și mie dorul de artă.   

Orașul Artiștilor este deschis între 1 iunie – 30 
septembrie 2018 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 122 de zile, căsuţele în miniatu-
ră vă așteaptă să le treceţi pragul pentru a vă 
cumpăra o amintire din Sibiu, susţinând astfel 
un artist.

Call for artists!
de Tudor Șt. Popa

Ilustraţie copertă: Ciprian Muntiu

PROGRAMUL 

LUNII 
IUNIE

ART POINT
ORAŞUL ARTIŞTILOR 
SIBIU, PIAŢA MICĂ

EXPOZIŢII TEMPORARE:

WORKSHOP-URI

ATELIERE DESCHISE:

„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

Pentru a participa la workshop-uri este 
nevoie de înscriere prealabilă completând 
formularul ce îl puteți găsi la adresa 
www.aios.ro/ateliere sau sunând la 
numărul de telefon 0756.572.752.

1-15 IUNIE Expoziţie de pictură Alin Trif

16-30 IUNIE Expoziție de pictură în acuarelă 
Valeriu Metiu (Budapesta, Ungaria)

Eşti elev la arte? Vrei sa te pregăteşti pentru exa-
menul de admitere la Liceul de Artă sau la o facul-
tate de specialitate? Înscrie-te la cursurile private 
de arte plastice din Oraşul Artiştilor. Profesorii şi 
mentorii noştri te pot îndruma spre perfecționarea 
tehnicilor de desen şi pictură. 

Înscrieri: www.aios.ro/ateliere sau la numărul 
de telefon 0756.572.752

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

16-30 IUNIE, 11:00-20:00
 

 Ateliere de creație “căsuțe vesele”  
- cu Diana-Ribana. 

 SÂMBĂTĂ, 9 IUNIE, 18:00-20:00

 SÂMBĂTĂ, 30 IUNIE, 18:00-20:00

 Ateliere pentru copii și adulţi* (Art&Fun Studio) 
- Pășește în tainele picturii. Punem la dispoziţia 
ta șevalete, pânză pentru pictură, vopsele și 
pensule.

 VINERI, 1 IUNIE, 18:00-20:00

 MIERCURI, 13 IUNIE, 18:00-20:00

 MIERCURI, 27 IUNIE, 18:00-20:00

 “Morișca de culori”* (Art&Fun Studio) – Ateliere 
de desen în mișcare. Grupe de vârste: 5-8 ani, 
9-12 ani, 12-99 ani

 MARȚI, 12 IUNIE, 18:00-20:00

 MARȚI, 26 IUNIE, 18:00-20:00

 Atelier de pictură în aer liber (Școala populară 
de Arte și Meserii “Ilie Micu“) – profesor: Cătălin 
Precup

 JOI, 28 IUNIE, 18:00-20:00

 Ateliere cu părinţii – Foarte puţine familii își 
petrec timpul liber împreună. Și 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

 ÎN FIECARE WEEKEND, 11:00-18:00
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41 ani, Lille – Franța

Absolvent al ULB Sibiu, secția 
Conservare-Restaurare, Diplomat al 
Facultății de Arte Plastice și Decorative, 
Universitatea Națională de Arte 
Frumoase București

Școlit și rămas ca artist plastic la Sibiu 
timp de 14 ani. Ultimul atelier l-a avut 
pe Strada General Magheru

Actualmente își are atelierul în Lille, Rue 
de Valenciennes

Tema preferată: pictura pe pânză cu 
subiect preponderent social

CIPRIAN 
MUNTIU

Pentru el, arta este mai mult decât o pasiune. Este un stil de viață, despre care 
vorbeşte cu o nestăvilită iubire. Plecarea în Franța i-a influențat foarte mult mo-
dul de a vedea arta şi l-a ajutat să îi descopere o altă valoare. Ciprian Muntiu 
este mereu cu gândul la Sibiu şi la România. Indiferent de distanța care îl des-
parte de țara sa, artistul nu s-a lăsat împiedicat de acest aspect atunci când a 
simțit că apropiații săi au nevoie de arta sa.

Ciprian Muntiu a plecat în urmă cu șapte ani din Ro-
mânia. Trecerea de la atelierul său plin de prieteni și 
zumzete la un atelier gol, impersonal, a fost foarte 
dificilă. Din fericire însă, nu a durat foarte mult până 
când a reușit să aducă veselia și suflul de viață și în 
noul spațiu. 

„Am plecat din România în 2011 alături de soția 
mea, care este franțuzoaică. Astfel, nu ne-a fost chiar 
greu să ne alegem destinația. Ce a determinat ple-
carea? Spiritul de aventură, câteva dezamăgiri, lipsa 
obligațiilor și curiozitatea unui nou început. Nu știu 
cum fac ceilalți artiști, dar mie mi-a fost greu să fac 
trecerea de la un atelier plin de prieteni la un spațiu 
animat doar de propria-mi mișcare. Mă consider o 
persoană extrem de sociabilă. Mă hrănesc cu oameni 
și discuții. Atelierul pe care-l aveam în chirie în cen-
trul Sibiului, deși mic, avea vreo 30 de metri pătrați, 

era vizitat zilnic de oameni din domeniul artistic și nu 
numai: actori, muzicieni, pictori, sculptori, poeți... mi 
se întâmpla destul de des să nu cunosc toată lumea 
prezentă. Totuși, asta nu înseamnă că nu aveam su-
ficiente pahare. Pline! Când am ajuns în Franța am 
avut acces la un atelier de 400 de metri pătrați și nu 
trecea aproape nimeni. De doi ani am un atelier nu 
departe de centrul orașului în Lille, în nordul Franței, 
într-un fel de hangar reamenajat și compartimentat 
pentru ateliere destinate artiștilor și câteva birouri. 
Astfel că regăsesc socializarea care mi-a lipsit atât 
de mult. O regăsesc și o resimt, cu precădere a doua 
zi dimineața”

Pentru Ciprian arta este mult mai mult decât o pa-
siune sau un hobby. Ceea ce face este chiar esența 
sa, trăiește prin această artă și spune că așa trebuie 
să și fie. 
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„Arta este și trebuie să fie mai mult decât o pasiune. 
Este un stil de viață, cu reguli definite dar elastice, 
care poate oscila de la boema anarhistă până la exu-
beranța dezinvoltă. Am trecut prin toate, am gustat 
din toate și m-am bucurat de fiecare moment. Abia 
acum pot spune că mi-am găsit un echilibru între 
nebunia creativă și viața de familie. Ce mă face să 
continui este necesitatea de creație, de a mă expri-
ma, ecourile pe care le am din partea celor care-mi 
văd lucrările și, bineînțeles, sprijinul familiei.

Atunci când pictează, artistul se gândește la societa-
te, la tot ceea ce ne înconjoară. Așa au apărut picturi 
cu mari personalități ale lumii în ipostaze cotidiene 
banale, precum și o pancartă dedicată protestelor, 
care a ajuns în România și a fost purtată la mani-
festări. 

„Sunt atras de subiectele cu implicații sociale. 
Consider că artistul are această datorie, de a rela-
ta mediul social asa cum îl vede și de a se implica 

social. Una dintre seriile la care am lucrat, „People 
from Earth: Ordinary Mirror”, reprezintă personali-
tăți puternice pe plan mondial, redate în oglindă, în 
gesturi cotidiene banale: Angela Merkel etalându-si 
rujul pe buze, Papa Francisc bărbierindu-se, Barack 
Obama spălându-se pe dinți. O altă serie, pe care 
am început-o acum câțiva ani și la care încă lucrez, 
reprezintă o persoană cu sindromul Dawn în ipostaze 
neașteptate din partea cuiva cu un asemenea handi-
cap. Se numeste Thyl și este un actor desăvârșit, un 
model nemaipomenit și o personalitate efervescentă. 
L-am reprezentat nervos, privind cu un aer de superi-
oritate, râzând sarcastic sau arătând degetul mijlociu 
în fața clădirii Parlamentului European. În februarie 
2017, când românii au manifestat împotriva celebrei 
ordonanțe date pentru a proteja corupția, am vrut să 
mă implic cumva. M-am dus noaptea la atelier și am 
făcut o pictură: „Și eu Fur...ios!”.  Am trimis-o virtual 
în țară prietenului și sculptorului Niu Herișanu, care a 

printat-o într-o rezoluție impecabilă. Ulterior, imagi-
nea a fost purtată pe pancarte de prieteni apropiați 
care manifestau și cărora le mulțumesc că m-au aju-
tat să mă simt implicat alături de ei”

ÎN FRANȚA PUBLICUL ESTE MAI 
RECEPTIV
Plecarea din țară nu a fost ușoară la început, pentru 
Ciprian. Totuși, odată cu trecerea timpului, pictorul a 
reușit să își găsească locul în Franța. Deși spune că 
actul în sine înseamnă la fel de mult acolo ca și aici, 
există câteva diferențe esențiale. 

„Pictura în Franța înseamnă la fel de mult ca pic-
tura în România. Actul creației poate fi manifestat 
oriunde în aceeași manieră. Singura diferență sunt 
oportunitățile de aici. Da, poate și prețurile... Publicul 
în schimb consider că este mai receptiv, mai flămând 
de artă în România, cel puțin la Sibiu, decât în Franța 
pe care o cunosc. Surprinzător, cele mai multe apre-
cieri până în prezent le-am avut din partea publicului 
belgian. În România nu-mi puteam imagina ca cineva 
să-mi cumpere două lucrări din aceeași expoziție; 
în Belgia mi s-a întâmplat nu o dată. Ideea artistu-
lui închis în atelierul său, creând indiferent de lumea 
exterioară, mi se pare depășită și bolnăvicioasă. Nu 
vine nimeni să te intrebe dacă vrei să expui, trebu-
ie să-ți găsești singur drumul, să te impui, să cauți. 
Din păcate, am realizat destul de târziu acest lucru. 
În Sibiu, când lucram cu bunul meu prieten Valentin 
Oltean, întâi stabileam data expoziției, apoi sărbăto-

ream bahic decizia, iar cu două săptămâni înainte de 
panotare mă apucam frenetic de lucru. La vernisaj 
lucrările erau crude, uneori mă temeam să nu le atin-
gă cineva. Acum am constant câteva zeci, înspre o 
sută, de lucrări din diferite serii în atelier, așteptând 
un spațiu de expunere. De fapt nu așteptând: căutând 
și acceptând. Refuz extrem de rar o expoziție, în cazul 
în care spațiul mi se pare impropriu sau dacă simt 
că persoana care se ocupa de acel spațiu este mai 
interesată de decor decât de mesaj”

Cea mai recentă expoziție a sa merge din nou spre 
locurile natale. Ciprian și-a propus să urmărească 
prin intermediul artei sale evoluția României în peri-
oada postcomunistă. 

„Pentru ultima expoziție, încă în curs în Lille, „La Rou-
manie Ressuscitée”, am adunat vreo 30 de lucrări 
având ca punct central România preponderent post-
comunistă. Nu mă așteptam ca ecourile să fie atât 
de puternice, ansamblul să fie atât de bine primit de 
către un public care cunoaște extrem de puțin despre 
România. Am rămas plăcut impresionat”
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Alin Trif a plecat din țară imediat după 
terminarea facultății. Din dorința de a 
descoperi orizonturi noi prin interme-
diul unei burse, a descoperit că soco-
teala de acasă nu se potriveşte cu cea 
din Spania. Ceea ce l-a făcut să con-
tinue, să îşi transforme pasiunea în-
tr-un job permanent, a fost aprecierea 
celor din jurul său şi faptul că în Spa-
nia, după ani de muncă, a ajuns să fie 
considerat artist local. Acum a revenit 
în România, la Sibiu, oraşul copilăriei 
sale. Aici, pe lângă expoziția din pe-
rioada 1-15 iunie din Oraşul Artiştilor, 
Alin a început să înfrumusețeze Sibiul 
cu paşi mici, dar siguri.

31 ani, Huelva - Spania

Născut la Sibiu, a urmat cursurile 
Liceului de Artă – Sibiu apoi a Facultății 
de Arte UVT Timișoara, licentiat în 
Design grafic publicitar

Tema preferată: pasiune pentru artă 
și golf

ALIN 
TRIF

9Artpoint - Orașul Artiștilor
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măria de acolo și cu Consiliul Județean să zicem așa. 
Prin ei am avut nenumărate proiecte, colaborări pe 
parte culturală, expoziții. După toată această colabo-
rare, spaniolii mă considerau pictor local. Oarecum, 
eu reprezentam comunitatea acelui sătuc puțin mai 
mare, acel mic oraș. După terminarea studiilor, m-am 
întors în țară, dar am continuat și colaborarea cu cei 
din Spania. 

Ai urmat şi un curs în Spania, care te-a învățat 
să fii trainer pentru management artistic. Cât 
este de important să ştii să îți vinzi lucrările?

Italienii au fost cei care au creat acest proiect prin 
care și-au propus să îi învețe pe artiști cum să își 
câștige efectiv existența prin ceea ce fac, iar UE să 
le recunoască această acțiune ca pe orice meserie. 
Arta ta să fie respectată din punct de vedere finan-
ciar, să fie recunoscută practic legal. Am participat 
la proiect, acesta desfâșurându-se în trei etape, în 
Franța, Ungaria și Germania. În cadrul proiectului am 
dezvoltat partea de management a unui artist. Acest 
training a fost însă doar o concretizare a tot ceea ce 
făceam eu deja. În Franța, am avut chiar o funcție de 
coordonator de proiect. Am înțeles foarte bine cum 
merge sistemul și mi-am însușit eu coordonarea pro-
iectului pe mai departe. Toate lucrurile pe care le-am 
învățat m-au ajutat să pot ajunge să vând ceea ce 
creez eu. Practic despre asta și e vorba. Să poți să 
îți vinzi munca, iar după 12-13 ani de activitate pot 
spune că trăiesc din arta mea, din această meserie. 
E foarte multă muncă, trebuie să fii consecvent și să 
nu renunți la visul tău.

Înțeleg că pasiunea ta pentru golf o transpui şi 
în operele tale. Vom avea ocazia să vedem asta 
şi la Sibiu?

De doi ani de zile, după ce m-am întors acasă, având 
în vedere faptul că am cochetat în Spania cu golful 
puțin, lucrez la un proiect care se numește Pasiu-
ne pentru artă și golf, iar proiectul acesta dorește să 
promoveze golful prin imagini și sculpturi. Suntem o 
echipă cei care lucrăm la acest proiect, eu pe partea 
de grafică și mai e cineva care face portrete. Pe vii-
tor, ne dorim ca această pasiune a noastră să bucure 
oamenii prin artă. Momentan am lucrări la un teren 

de golf din Alba, în București și am mai colaborat 
cu zone asemănătoare din Bulgaria. Oamenii sunt 
receptivi și ne bucurăm să fim singurii din România 
care facem asta.    

Care este tema expoziției din acest an?

În ceea ce privește expoziția din Sibiu, oscilez între a 
picta, repicta și a suprarepicta Sibiul, iar pe proiectul 
cu golful mi-ar plăcea să-l prezint, pentru că mi se 
pare ceva nou, tânăr și cu perspectivă. Există chiar 
o colecție a acestei expoziții și se pot expune aceste 
creații liniștite acolo. Ce îmi doresc acum mai mult 
decât a-mi expune lucrările este să îi cunosc pe acei 
oameni consumatori de artă, care vor să cumpere o 
lucrare, îmi place să îi apropii pe oameni de partea 
plastică și expoziția mi-ar plăcea să reușesc să com-
bin cele două părți, picturi ale Sibiului cu proiectul 
acesta nou al meu. 

De când nu ai mai expus la Sibiu?

Recent am terminat de pictat un restaurant din Sibiu, 
o pictură murală, iar acum lucrez la designul interior 
al restaurantului Apfelhaus din Cisnădie. Lucrez, la fel 
ca orice bugetar, de la 7 dimineața, la diferite proiecte 
pe care le-am preluat. 

Unde altundeva ai mai expus?

Am expus în Sevilla, Malaga, Cuerva, cam acestea 
sunt orașele mai mari care pot fi găsite pe hartă.

Artistul a urmat cursurile Liceului de Artă din Sibiu, 
apoi a fost student al Facultății de Arte Plastice și 
Design din Timișoara. A părăsit țara imediat după 
terminarea facultății și a studiat Proiectare și Design 
Interior în sudul însorit al Andalusiei, Huelva. Drumul 
înapoi spre casă și spre evoluția sa ca artist nu a 
fost deloc ușor, dar a meritat fiecare barieră. Este 
pasionat de ceea ce face, iar acest lucru nu se vede 
doar prin munca sa constantă ci și prin modul în care 
vorbește despre viața sa artistică. Cu toate că Sibiul a 
fost pictat și re-pictat, Alin nu va da cu piciorul opor-
tunității de a-și pune propria amprentă asupra fru-
mosului oraș în care și-a petrecut primii ani din viață.  

Cum şi de ce ai ajuns în Spania?

Eu am terminat Liceul de Arte în Sibiu și Facultatea 
de Arte în Timișoara. Sunt licențiat în design grafic 
publicitar și am plecat în Spania în ideea de a obține 
o bursă. Când am ajuns acolo, chiar în anul în care 
România intrase în UE, situația facultăților în ceea ce 
privește micile birocrații era destul de complicată.

Ce ai făcut mai exact acolo?

Doi ani am lucrat, nu am avut legătură prea mult cu 
studiile, dar am început cu barul unor prieteni, apoi 
încetișor am decorat barul respectiv. După 4-5 luni 
am avut o expoziție cu 40 de lucrări, o retrospectivă 
la ceea ce am studiat dar m-am referit și la ceea ce 
puteam să realizez din punct de vedere plastic. A fost 
un succes. Au fost câteva sute de persoane care au 
fost impresionate de faptul că un român poate face 
și altceva în Spania decât să lucreze în agricultură. 
Am locuit acolo 10 ani. După vreo 4-5 ani am pri-
mit o bursă de studii de design interior. Până în acea 
perioadă lucrasem deja pe partea de design interior 
pentru mai multe spații, localuri, restaurante și saloa-
ne pentru evenimente. Practic mi-am pus în practică 
pictura pe tot ce ținea de design interior. Efectiv luam 
locații care funcționau sau nu, le făceam un mic face 
lift și puneam business-ul pe picioare. De multe ori 
proiectul era gândit de la cap la coadă. Din asta îmi 
câștigam existența acolo. În paralel, lucram cu pri-
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Valeriu Metiu revine vara aceasta la Sibiu, la jumătatea lunii iunie. Un artist de-
săvârşit, la 67 de ani, sibianul mutat în Ungaria spune că aşteaptă mereu cu ne-
răbdare să revină în oraşul în care a fost şcolit. Îşi doreşte să redescopere Sibiul 
cu ochii unui pictor cu o mai mare experiență şi un ochi mult mai bine format 
decât era anul trecut. 

67 ani, Budapesta – Ungaria

Născut în Mărginimea Sibiului, la Aciliu 
(Săliște), a studiat la Sibiu apoi a urmat 
cursurile Facultății de arhitectură din 
cadrul Politehnicii Cluj apoi cursurile 
Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” 
din București. Din 1991 trăiește cu 
familia la Budapesta.

Tema preferată: natura statică în 
acuarelă și grafică

VALERIU 
METIU

Prima participare a lui Valeriu Metiu în Orașul Artiș-
tilor a fost atât de plăcută pentru pictor încât acum 
așteaptă cu mare drag să revină. Spune că iubește 
foarte mult Sibiu iar faptul că a putut expune aici, în 
aer liber și în văzul tuturor, a fost o mare provocare 
pentru el.   

„În vara lui 2017 am avut plăcerea de a fi invitat 
să iau parte cu o expoziţie de acuarele și grafică în 
Orașul Artiștilor. Înainte de a ajunge la faţa locului, 
habar n-aveam despre ce era vorba! Surpriză! În 
primul rând mi-a plăcut locul unde a fost organizat 
și principiile după care funcţionează. Eu iubesc foar-
te mult Sibiul, este orașul unde m-am școlit, unde 
m-am maturizat. Primele noţiuni de artă le-am primit 
aici, așadar faptul că am putut expune aici a fost o 
împlinire, o confruntare cu publicul prezent în Piaţa 
Mică, zi de zi”

Cu fiecare vizită în urbea din centrul țării, Valeriu des-
coperă laturi noi ale Sibiului, precum și alte unghiuri 
și lumini pentru picturile sale. Ca un învățăcel dedi-
cat, pictorul își notează toate descoperirile. 

„Cunosc Sibiul cu toate valorile arhitecturale ale sale, 
mai ales din zona Centrală. Revin mereu în aceleași 
locuri, de fiecare dată descopăr detalii noi, imagini 
bune de pictat, de parcă aș fi prima dată acolo. Și de-
sigur îmi notez cele descoperite, lumini noi, unghiuri 
noi sau imagini vechi dar dragi mie, pe care le ilustrez 
din nou. Niciodată nu sunt destul de obosit să nu me-
rite să lucrez mai departe și cu fiecare acuarelă sau 
grafică nouă doresc să lucrez mai mult”

Experiența de la Sibiu l-a încurajat să lucreze mai 
mult. Acceptă mereu critica din partea trecătorilor și 
spune că tocmai acest aspect îl ajută să își descopere 
minusurile și să scape de ele.

„Desigur, nu sunt artist plastic, cu asta sunt în clar! 
Totuși, lucrez cu multă plăcere indiferent de tehnică. 
Acuarela este mult mai dificilă decât grafica, dar me-
rită. O astfel de confruntare cu publicul, aduce după 
sine aprecieri și critici, toate utile. Sunt obișnuit să 
le primesc și când lucrez. Pe mine nu mă descura-
jează, din contră, mă motivează. Aprecierile îţi întă-
resc încrederea în capacităţile tale, iar critica, dacă 
e constructivă, îţi deschide ochii spre noi orizonturi, 
te determină să îți observi minusurile pe care e bine 
să le elimini”

SIMTE CĂ A FOST UN BUN GHID 
PENTRU TURIȘTII CARE I-AU  
APRECIAT PICTURILE. 
„Aprecieri au fost mai dese decât criticile, expoziţia 
fiind vizitată în mod echilibrat atât de localnici, care 
au bunul obicei de a fi curioși și dornici de nou în 
privinţa artei, cât și de turiștii în trecere, care prin 
lucrările expuse au cunoscut locuri noi, încă nevizi-
tate. Și eu sunt în privinţa asta un bun ghid. Am avut 
plăcerea să fiu apreciat de mulţi turiști străini, care și 
astfel au acumulat amintiri frumoase despre trecerea 
lor prin Sibiu”

Pentru experiența din acest an, pictorul vine cu o pa-
letă largă de creații, iar florile vor fi din nou în centrul 
atenției. „Am continuat să lucrez acuarele despre lo-
curi vechi și noi, dar nu am neglijat nici grafica, pen-
tru mine o tehnică ce-mi oferă satisfacţii deosebite, 
care mă exprimă într-un mod deosebit. Nu vor lipsi 
nici imagini cu flori, așazisa „natură statică”, florile 
fiind pentru mine al doilea hobby. Sper să beneficiez 
de mai multe observaţii constructive, dornic fiind să 
evoluez, să învăţ mereu. Și nu în ultimul rând, sunt 
bucuros că pot expune din nou în Orașul Artiștilor”
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Pânã în 30 septembrie, în Orașul Artiștilor din Piața Micã - Sibiu
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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 Artişti-
lor”, artişti din toată România îşi vor prezenta 
lucrările într-un cadru de “galerie stradală”. 
Iubitorii de artă nu doar că vor fi delectați cu 
lucrările invitaților ci pot chiar şi achiziționa 
materiale de pictură, grafică, arhitectură, artă 
decorativă.

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE-ȚI TEHNICA DE LUCRU
Pe lângă workshopurile săptămânale dedicate începătorilor și pasionaților de culoare, Orașul Ar-
tiștilor se adresează în acest an și debutanților într-ale artei plastice. Astfel, profesorii și mentorii 
colaboratori oferă cursuri private de desen și pictură celor interesați. 

În parteneriat cu Asociația Brukenthal von Studio, cei ce vor să își îmbunătățească tehnica de lucru 
în vederea susținerii examenului de admitere la Liceul de Artă ori la o facultate de specialitate, se 
pot înscrie completând formularul de la adresa www.aios.ro/ateliere sau la numărul de telefon 
0756.572.752.

ORGANIZEAZĂ PRIMA TA EXPOZIŢIE PERSONALĂ
Orașul Artiștilor dorește ca în acest an să descopere noi artiști, să ofere șansa organizării unei expo-
ziții personale acelui sau aceleia ce își dorește să își panoteze lucrările în incinta Turnului Sfatului din 
Sibiu. Dacă îți dorești să pictezi ori să creezi noi lucrări de grafică, dacă ești convins că poți realiza 
suficiente lucrări pentru o expoziție personală, dacă vrei să fii îndrumat încă din prima etapă până 
în momentul vernisajului, înscrie-te în cursa spre succes.

Vor fi selectați cei mai buni artiști ce vor fi apoi pregătiți pentru marea expoziție. Timp de două luni 
de zile, mentorii noștri vă vor îndruma până când unul dintre voi va fi ales în vederea organizării 
propriei expoziții. Totul gratuit. Înscrieri: www.aios.ro/artist

PARTICIPĂ LA ȘCOALA DE VARĂ DE ARTE PLASTICE DE LA RĂȘINARI
În perioada 24-30 iunie 2018, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu în colaborare cu Pri-
măria Comunei Rășinari organizează a treia ediție a Școlii de Vară de arte plastice. Astfel, comuna 
aflată la doar câțiva km. de Sibiu, va deveni un centru artistic important, fiind prezenți aici artiști din 
toată țara pentru o săptămână în care vor respira desen și pictură.

Programul cuprinde atât parte teoretică cât și (mai ales) practică, participanții putând să își dezvolte 
abilitățile de desen și pictură într-un mediu 100% dedicat artei plastice. 

Dacă dorești să participi la Școala de Vară de arte plastice de la Rășinari, alocă două minute pentru 
completarea formularului de la adresa www.aios.ro/formular2018. Prin completarea formularu-
lui îți arăți disponibilitatea participării și îți va garanta primirea mai multor informații via email însă nu 
va garanta participarea, numărul maxim de participanți fiind destul de restrâns (zece).

OPORTUNITĂŢI   
PENTRU ARTIŞTI
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SAVE 

THE 

DATE!

Înscrieri:  
www.aios.ro/formular2018

Doar 10 locuri disponibile! 

24-30 iunie 2018
Rezultatele Şcolii de Vară de arte plasti-
ce vor fi expuse publicului larg, cele mai 
bune lucrări de artă fiind vernisate în 
două expoziţii publice în Răşinari şi Sibiu, 
ulterior transformate într-un catalog de 
artă ce va fi distribuit participanților. 

Participantul cel mai talentat va avea şan-
sa să organizeze o expoziție personală în 
cadrul unei Gale ce va avea loc la Primă-
ria Municipiului Sibiu în luna noiembrie.

PASIONAT DE PICTURĂ? 
Înscrie-te la Şcoala de Vară de Arte Plas-
tice de la Răşinari şi petrece-ți o săptă-
mână în care vei respira doar desen şi 
pictură.

Invitat special al juriului: Bogdan Mihai 
Radu, câştigător al premiului 1 la Oxford 
International Art Fair 2018. Mai multe de-
talii: www.aios.ro/rasinari2018


