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Atitudinea
face totul

WORKSHOP-URI

AU

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.

de Tudor Şt. Popa

Atitudinea unui artist este probabil la fel de importantă pe cât este arta lui. Timpurile în care
trăim oferă o șansă enormă oricărui pasionat de
artă să se afirme dar, la fel de bine și la fel de
repede, poate să ducă pe oricine în uitare. Informația este pretutindeni, căile de a expune sunt
nenumărate, iar cele de promovare nemărginite.
Sunt șanse mari ca un artist să devină cunoscut
și să își formeze un nucleu de fani ai artei lui.
Important este cum gestionează un artist toate
laudele și criticile pentru că nu mai este suficient doar să picteze.
Oamenii vor să cunoască artistul, de cele mai
multe ori fiind poate chiar mai important numele
și personajul decât tabloul în sine. Clienții caută
să identifice culoarea de pe pânză cu chipul autorului și, de foarte multe ori, cu personalitatea
lui. Atitudinea ostilă a unui artist îndepărtează
clienții.

Eu, cel puțin, trăiesc încă cu regretul că nu-mi
atârnă pe pereți câteva tablouri de care m-am
îndrăgostit cândva, în trecut. Dar nu le-am mai
vrut după ce am făcut cunoștință cu atitudinea
dăunătoare a autorului.
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EXPOZIŢII TEMPORARE:

1-15 AUGUST Expoziție George-Daniel TudoOraşul Artiştilor este deschis până în 30 septembrie 2018 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 116 de zile, căsuţele în miniatură vă aşteaptă să le treceţi pragul pentru a vă
cumpăra o amintire din Sibiu, susţinând astfel
un artist.

Tipar:
Tipografia Bibliotecii
Judeţene ASTRA Sibiu
sub redacţia Editurii
Armanis.

rache. „În cadrul Orașul Artiștilor voi prezenta
delicatețea și naturalețea florilor printr-o serie
de picturi în ulei, iar dacă toate merg conform
planului, voi picta pe toată durata expoziției”.
Mai multe detalii despre artist găsiți la pagina
12.

16-31 AUGUST Expoziție Cătălin Precup. Va
fi expusă o selecție de lucrări de pictură, „ca
o scurtă prezentare de artist sub forma unor
mostre din ceea ce lucrez eu de obicei”. Mai
multe detalii despre artist găsiți la pagina 4.

ATELIERE DESCHISE:

ISSN 2601-6982,
ISSN-L 2601-6982

Ești elev la arte? Vrei sa te pregătești pentru examenul de admitere la Liceul de Artă sau la o facultate de specialitate? Înscrie-te la cursurile private
de arte plastice din Orașul Artiștilor. Profesorii și
mentorii noștri te pot îndruma spre perfecționarea
tehnicilor de desen și pictură.

Distribuită gratuit în
300 de exemplare.

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

Revistele pot fi citite și online: www.aios.ro/revista-orasul-artistilor
Coordonator proiect:
Tudor Şt. Popa

ART POINT
ORAŞUL ARTIŞTILOR
SIBIU, PIAŢA MICĂ

www.facebook.com/
Revistă realizată de AD OrasulArtistilor
Visible Consulting SRL
pentru A.I.O.S.

Ateliere de creație “ghiveciul căsuțelor”
- cu Diana-Ribana
SÂMBĂTĂ, 11 AUGUST, 18:00-20:00
SÂMBĂTĂ, 18 AUGUST, 18:00-20:00
Atelier de pictură în aer liber (Școala populară
de Arte și Meserii “Ilie Micu“) - profesor: Cătălin
Precup
JOI, 16 AUGUST, 18:00-20:00
Ateliere pentru copii şi adulţi* (Art&Fun Studio)
- Păşeşte în tainele picturii. Punem la dispoziţia
ta şevalet, pânză pentru pictură, vopsele şi
pensule.
MIERCURI, 22 AUGUST, 18:00-20:00
“Morișca de culori”* (Art&Fun Studio)
- Ateliere de desen în miscare.
JOI, 23 AUGUST, 18:00-20:00
* pentru atelierele Art&Fun Studio se percepe
o taxă de participare de 50 lei/copil sau 75 lei/
adult. Restul atelierelor sunt gratuite.
Ateliere cu părinţii – Foarte puţine familii îşi
petrec timpul liber împreună. Şi mai puţini
părinţi fac diferite activităţi alături de copiii lor.
Tocmai de aceea, punem la dispoziţia familiilor
materialele necesare pentru a participa la un
atelier de pictură unde copiii vor fi îndrumaţi
chiar de către proprii părinţi
ÎN FIECARE WEEKEND, 11:00-18:00

„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
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Modul de lucru al lui Cătălin Precup este similar cu cel al unui alchimist. Alege
frânturi de realitate, deliberat banale, locuri comune pe care le transfigurează
subtil, printr-o metodă de „dereglare” asemănătoare schimbării câtorva piese în
jocul de puzzle. Obține astfel oglindiri fantastice, poetice, ludice, absurde, echivoce și uneori ermetice ale realității. Un artist desăvârșit, la 36 de ani, Cătălin
este pictor, profesor, susține ateliere deschise și va fi prezent în curând și cu o
expoziție în Orașul Artiștilor din Piața Mică.

CĂTĂLIN
PRECUP

După mulți ani în care a locuit atât în Cluj cât și în București, originar din Târgu Mureș, Cătălin Precup s-a
stabilit la Sibiu, spre bucuria tuturor sibienilor care
îi apreciază munca și care vor să fie în continuare
inspirați de arta sa. A absolvit cursurile Liceului de
Artă Târgu Mureș și ale Universității de Artă și Design
Cluj-Napoca, perfecționându-se constant. Cătălin
este acum artist vizual liber profesionist și profesor
de pictură și grafică, la Sibiu.

36 ani, Sibiu
Născut la Târgu Mureș, a urmat Liceul
de Artă în acest oraș apoi Universitatea
de Artă și Design din Cluj-Napoca.
Trăiește și lucrează în Sibiu ca profesor
de pictură și grafică la Școala Populară
de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu.
Tehnici și teme preferate: tehnica de
lucru preferată este ulei pe pânză și
pictează în general compoziții figurative
fantastice, într-un stil pe care oricine
l-ar putea numi onirism, o combinație
de suprarealism și realism magic,
în care artistul cultivă lucid și subtil
ambiguitatea, surpriza și ironia.

„Atelierele
deschise sunt
o provocare”
Cătălin Precup,
artist și profesor

“NU ÎMI DORESC DISCIPOLI, DOAR
ELEVI CARE SĂ SE FOLOSEASCĂ DE
CEEA CE ÎI ÎNVĂȚ”
Profesor la Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie
Micu” a ajuns dintr-o întâmplare fericită, povestește
Cătălin. De asemenea, în ultima perioadă s-a implicat
activ în susținerea mai multor ateliere de artă în Piața
Mică. Acest nou rol și l-a adjudecat acum mai bine de
un an, iar experiența de până acum i-a arătat că ti-

nerii sunt mai receptivi, mai dispuși la a experimenta.
Cu toate acestea, este mulțumit și de munca alături
de „discipolii” mai în vârstă.
„În viziunea mea despre învățământul în artă, fiecare
cursant trebuie tratat individual, este de preferat să-și
găsească propriul drum, nu modelat într-un discipol.
La drept cuvânt, nici nu-mi doresc discipoli, doar
elevi care să se folosească de ceea ce îi învăț spre
a se regăsi pe sine, până la urmă. Tinerii sunt din
principiu mai receptivi, mai dispuși la a experimenta,
însă asta nu înseamnă că munca alături de adulți ar
fi mai dificilă. Depinde. Atelierele deschise din Orașul
Artiștilor sunt o provocare și o ocazie de a lucra cu
oameni interesați în a-și însuși câteva îndrumări pe
care le pot da în acel interval de timp și care, sper, îi
vor ajuta și pe viitor. Pe lângă cursanți de la Școala
Populară de Arte, la ateliere poate participa oricine,
cu sau fără pregătire artistică”, spune artistul.
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BRUKENTHAL VON STUDIO - UN GRUP
DE ARTĂ CONTEMPORANĂ, AXAT PE
CALITATE ȘI DIVERSITATE
Cătălin este totodată parte a Brukenthal von Studio,
„actul de naștere” al acestui grup de artă contemporană fiind o expoziție pe care a inițiat-o alături de
Ilie Mitrea și Andrei Popa. Invitați la expoziție au fost,
printre alții, Ioan Muntean și Robert Ștrebeli, toți angajați ai muzeului Brukenthal și viitori colegi de grup.
„Atunci, ei au avut inițiativa de a coagula un grup de
artă contemporană în continuarea unei vechi tradiții inaugurată de baronul Brukenthal și, implicit, de
muzeul care-i poartă numele, un grup (care îi mai
conține și pe Adrian Luca și Laura Coltofean) din care
am vrut să fac și eu parte, chiar dacă eram din afara
muzeului”, explică acesta.
Cătălin spune că diversitatea, preocuparea pentru
calitate, atitudinea față de meserie, opera de artă,
muzeu și dorința de a anima scena artistică sibiană
sunt elementele care îi unesc și fac din acest grup
unul longeviv. Unul dintre atuurile grupului este atenția pe care cu toții o acordă produsului de artă finit.
„Acest lucru se întâmplă în principal datorită valorificării unei lungi și consistente moșteniri artistice prin
experiența de practician (de pictor și/sau restaurator).
Ca o urmare directă, pe lângă concept, ne preocupă
și latura afectivă, iar asta face ca felul în care comunică opera de artă să se îmbogățească semnificativ.
Acest aspect este important pentru că ne interesează
în egală măsură interacțiunea publicului cu lucrarea
expusă și încurajarea colecționării. Proiectele noastre
sunt adesea provocări ce ne mențin trează curiozitatea și apetitul de lucru, tratând subiecte contemporane în pictură, pictură sensibilă la variații de lumină,
pictură pe și cu obiecte, fotografie, instalații, asamblaje etc”, spune Cătălin.
Ambele direcții pe care le-a urmat, atât arta în sine,
cât și profesoratul îi aduc satisfacții. Acesta spune că
„atâta timp cât le faci cu plăcere obții și rezultate fericite, ambele, în felul lor”. Cătălin Precup este așteptat
în perioada 16-31 august și în Orașul Artiștilor. Aici va
expune o selecție de lucrări de pictură, „ca o scurtă

prezentare de artist sub forma unor mostre din ceea
ce lucrez eu de obicei”.
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În expoziţia
semnată:

BOGDAN
MIHAI
RADU

vitae îmbogăţit cu Premiul I la Oxford Art Fair 2018
şi o participare expoziţională în Japonia. „Acasă” îl
cheamă. Aici vrea să (re)confirme.
Vineri după masa, de la ora 17.00, artistul a pictat live
în sala de expoziţii a Primăriei, făcând o demonstraţie
a combinaţiei necesare actului artistic contemporan:
talent + voinţă + curaj + tenacitate + studiu + experienţă + emoţie + inducerea stării creatoare. Toate se
întâlnesc cumva simplu şi firesc în dragostea pentru
pictură care pentru Bogdan Mihai Radu pare însuşi
sensul existenţei.
Marcată de pasiunea pentru experiment şi culoare
a post-impresionismului, pictura sa glisează tot mai
mult spre abstract, dar se opreşte la graniţă, păstrând un fir conector delicat, dar ferm cu realitatea
obiectuală. Gestul său creator e impulsiv, liber şi
temperamental, uneori strălucitor. Pictura îi poartă
semnul trăirilor intense, al bucuriei vieţii şi necesităţii
de eliberare prin actul artistic.

La Sibiu.... se pregăteşte ceva... Lumea artei aşteaptă şi pândeşte momentul Excelenţei. E undeva
aproape, pluteşte în aer, e nevoie doar de cadrul şi
momentul acela care o poate declanşa, de ochiul şi
atenţia care să o identifice. Se aduc modele, se invită
celebrităţi, se experimentează, se pregăteşte terenul.
Se fac alianţe şi parteneriate, colaborări şi asociaţii,
cercuri şi grupări. Cerem şi obţinem uneori sprijinul
autorităţilor. Facem eforturi să stimulăm comunitatea
a cărei inerţie a fost şi poate fi din nou blocajul major.
Acesta este şi sensul proiectului Oraşul Artiştilor.
Aflat în grupul pictorilor prezentaţi de Oraşul Artiştilor,
Bogdan Mihai Radu revine la Sibiu cu un curriculum

Rămâne, ca şi în creaţia anilor trecuţi, sub fascinaţia
culorii şi a luminii. A găsit o cale de pătrundere înspre
esenţele lumii, pe care păşeşte cu dezimvoltură şi
curiozitate.
Impetuozitatea cu care îşi trăieşte experimentările
şi revelaţiile se transmite privitorului. Dimensiunile
deseori impresionante ale pânzelor nu intimidează,
iar posibilele conectări la maeştri nu stânjenesc, ci
creează o plăcută stare de intimitate, înlesnind contopirea cu emoţia pictorului.
Nu l-am cunoscut direct pe Bogdan Mihai Radu, dar
lucrările sale vorbesc în locul său.
Text de Iulia Mesea
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„Posibilitatea de a expune în Primăria Sibiu este
de fapt o parte dintr-o serie de coincidențe fericite.
Premiul de la Oxford l-am luat în sediul Primăriei de
acolo, unde mi-a fost expus tabloul. În Tălmaciu, localitatea mea natală, sunt expuse multe dintre tablourile
mele, cumpărate de administrațiile trecute. Iar acum
expun la Primăria Sibiu”, a spus Bogdan Mihai Radu
în timpul vernisajului.
„Este ceva cu adevărat impresionant. Nu am mai văzut așa ceva până acum și mă bucur mult că sunt
astăzi aici. De fapt, noi nici nu știam de acest vernisaj, am nimerit aici întâmplător. Ce frumos este că un
artist este dispus să împărtășească din munca sa și
să fie atât de aproape de cei care îi apreciază arta”,
a spus o turistă.
„Cred că e nevoie de mult curaj să pictezi în fața unui
public. Cred că pentru un artist liniștea și intimitatea sunt cele mai importante, iar să faci acest lucru
<<dezbrăcat>> de globul de cristal în care îți petreci
majoritatea timpului cred că este un lucru excepțional, mai ales pentru privitori. Mă simt mai împlinit
acum că am putut să văd pentru prima dată în viața
mea un artist pictând în fața ochilor mei”, a mărturisit
un privitor, încântat de vernisaj.
Unul dintre motivele pentru care Bogdan Mihai Radu
a revenit aici cu mari emoții a fost acela că în Sibiu
se simte „acasă”. Asta pentru că aici a avut parte de
prima recunoaștere ca artist, prin intermediul primei
sale expoziții.
Bogdan Mihai Radu s-a născut la Tălmaciu, în primăvara anului 1979. Tot aici și-a petrecut copilăria și a
dat primele semne ale unui artist desăvârșit. Despre
Sibiu spune că este casa lui „de artist”, unde a făcut
liceul și unde s-a format „ca artist și ca om”. Orașul
nostru nu a fost doar primul în care a expus vreodată, dar este și primul în care expune după afirmarea
pe plan internațional, după succesele de la Oxford
și Tokyo.

Expoziția a avut loc în perioada 20 iulie – 1 august,
aceasta făcând parte din proiectul „Orașul Artiștilor”,
proiect al Asociației pentru Înfrumusețarea Orașului
Sibiu și cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.
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cel care, prin câteva lucrări pe care i le-a arătat în
atelierul propriu, a reușit să îi transmită plăcerea de a
realiza picturi superbe cu flori.

25 ani, București
Născut la București, a absolvit
Universitatea Națională de Arte
București, având unul dintre cei
mai apropiați mentori un sibian.

„TRĂIM ÎNTR-O PERIOADĂ
EXTRAORDINARĂ PENTRU ARTIȘTI”

Tehnici și teme preferate: pictura
în ulei, atât figurativă, cât și
abstractă.

George-Daniel Tudorache are 25 de ani, este născut în București și este artist
full-time. Pe lângă pasiunea pentru sculptură, tânărul artist acordă o atenție
deosebită și picturii, iar o mare parte a inspirației sale vine din vizitele pe care
le face săptămânal la muzeu. Cu toate că viața de artist este dificilă atunci când
ești la început și nu ai contactele și publicul care să aprecieze arta ta, George
spune că artiștii au acum la dispoziție toate elementele necesare succesului în
acest domeniu. Trebuie doar să vrei.

13

Arta ca ocupație și mod de viață a fost o alegere
ușoară pentru George, mai ales pentru că , spune el,
arta a fost cea care l-a ales și nu invers. Cu toate că
vine cu numeroase greutăți și piedici, viața de artist
poate fi fructificată la maximum cu multă dedicare.

ARTA ÎI ADUCE ÎMPLINIRE
Pentru George, arta nu este doar o activitate din care
câștigă bani, ci un modus-vivendi, este o dependență. La cei 25 de ani ai săi, tânărul a înțeles deja cât de
complicată poate fi viața unui artist, dar a descoperit
și cât de frumoasă și complexă poate fi aceasta.
„Viața de artist este mai complicată decât își poate
imagina un novice, trebuie să înveți cum să te promovezi, cum să îți creezi o imagine, un nume, care
este publicul tău. Desigur, cu toate acestea, pe lângă
creația în sine, este o muncă frumoasă, iar gradul
de excelență este autoimpus și mă refer aici la cât
de departe ai vrea sa mergi în drumul tău, ca artist”,
spune George.
Inspirația vine într-un flux continuu pentru George-Daniel Tudorache. Asta pentru că ea vine constant
în timp ce lucrează, dar și de fiecare dată când vizitează un muzeu, lucru pe care îl face adeseori.
„Inspirația vine lucrând și, desigur, din vizitele săptămânale la muzeu. Sunt uimit de câte puține persoane
vin la muzeu. Este o senzație uimitoare să stai aproape singur în fața unui Rembrandt. Recent am fost
impresionat de câteva picturi cu flori ale lui Theodor
Aman”, spune tânărul.
Pasiunea pentru flori i-a fost insuflată de unul din
mentorii săi, un artist sibian foarte apreciat la nivel
național și internațional. Bogdan Mihai Radu a fost

„A face carieră din asta este o decizie, trăim într-o
perioadă extraordinară pentru artiști și, în același
timp și această perioadă are greutățile ei. Suntem
însă îndeajuns de norocoși să fim acum aici, într-o
lume în care există atâtea modalități de promovare, în
care materialele de care avem nevoie sunt extraordinar de accesibile și calitative”, explică artistul.
Pentru George, arta este o dependență. Țintește tot
mai sus și își propune să se autodepășească și să
ajungă în locuri din ce în ce mai prestigioase.
George-Daniel Tudorache este invitat să expună în
perioada 1-15 august, în Orașul Artiștilor. Și aici, tânărul va aduce pasiunea pentru flori și își propune
să picteze pe toată durata expoziției, amenajându-și
propriul atelier chiar în Piața Mică, sub ochii trecătorilor.
„În cadrul Orașul Artiștilor voi prezenta delicatețea și
naturalețea florilor printr-o serie de picturi în ulei, iar
dacă toate merg conform planului, voi picta pe toată
durata expoziției”.
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Oana Maria Bogorin-Predescu este câştigătoarea premiului oferit în urma Şcolii
de Vară de arte plastice de la Răşinari. Ea va urma o perioadă de pregătire împreună cu mentori şi profesori de arte plastice, colaboratori ai Asociaţiei pentru
Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu, în vederea realizării unei expoziţii personale ce
va avea loc în luna noiembrie la Primăria Municipiului Sibiu.
Organizatorii au ales artistul cu cel mai mare potenţial dintre participanţii la Şcoala de Vară de arte plastice de la Răşinari „Nu am vrut neapărat să alegem
cel mai talentat participant ori cel mai tânăr artist cu
potenţial ci am ales persoana care, cu ajutorul unei
îndrumări de specialitate, poate creşte foarte mult
într-o perioadă scurtă de timp. Oana Maria Bogorin-Predescu are un potenţial enorm” spune Tudor Şt.
Popa, unul dintre organizatori.

TREI LUNI DE PREGĂTIRE
PENTRU EXPOZIŢIE

OANA
MARIA
BOGORINPREDESCU
40 ani, Sibiu
Născută la Piatra Neamț, a absolvit cursurile de
pictură organizate de Școala de Arte „Ilie Micu”
Sibiu.
Traiește și lucrează în Sibiu în domeniul
medicinei dentare.
Tehnici și teme preferate: în acuarelă, acril sau
ulei, surprinde orice temă care o inspiră, fie că
este vorba despre natură statică, peisaj, pictură
abstractă sau figurativă.

Perioada de pregătire se va întinde până în luna noiembrie, atunci când artista îşi va expune lucrările în
cadrul Galei AIOS. În acest timp, Oana Maria va avea
mai mulţi profesori cu ajutorul cărora îşi va perfecţiona diferite tehnici de pictură, astfel încât, la sfârşitul
perioadei de pregătire, să rezulte aproximativ 10 tablouri ce pot fi expuse.
„Aşa cum am promis la începutul taberei de creaţie
de la Răşinari, pentru noi contează foarte mult ce rămâne în urma acestei Şcoli de Vară de arte plastice
astfel că încercăm să dezvoltăm colaborări pe termen
mediu şi lung cu participanţii. Unora le-am propus
colaborări pe partea de desen şi ilustraţie de carte,
altora încercăm să le vindem tablourile către pasionaţii de artă. Oanei încercăm să îi oferim şansa să
aloce mai mult timp pasiunii ei – pictura” mai spun
organizatorii.

CINE ESTE OANA MARIA
BOGORIN-PREDESCU?
Oana locuieşte în Sibiu de mai mulţi ani, ea fiind
născută în iunie 1978 la Piatra Neamț. Absolventă a
cursului de pictură organizat de Școala de Arte „Ilie
Micu” din Sibiu, a mai avut până acum expoziții la
Sibiu, București, Bistrița și Cluj-Napoca. Deși profe-

sează în domeniul medicinei dentare, îi face mare
placere ca în timpul liber să se adâncească în universul formelor și culorilor. În acuarelă, acril sau ulei,
surprinde orice temă care o inspiră, fie că este vorba
despre natură statică, peisaj, pictură abstractă sau
figurativă.
”Școala de Vară de la Rășinari a fost o experiență inedită, savuroasă și intensă, care mi-a oferit oportunitatea să cunosc și să interacţionez cu oameni pasionați
de pictură, entuziaști și deschiși să experimenteze și
evolueze. Nu m-am gândit că, în urma acesteia, mi
s-ar putea oferi o asemenea oportunitate de a continua pregătirea pentru încă o expoziţie. Îmi doresc
foarte mult să lucrez în următoarea perioadă pentru
realizarea expozitiei personale” spune Oana Maria.

O SĂPTĂMÂNĂ DE CREAŢIE

Şcoala de vară de arte plastice, organizată de către
Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu şi Primăria Comunei Răşinari, a avut loc în perioada 24-30
iunie 2018. Nouă artişti şi pasionaţi de artă din Sibiu,
Brașov, Sfântu Gheorghe, Bistrița, Curtea de Argeș,
Slatina, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț și Copșa Mică
au petrecut o săptămână la Răşinari unde, îndrumaţi
fiind de artistul plastic sibian Ilie Mitrea, au desenat
şi pictat într-un mediu care să nu le distragă atenţia.
Sistemul de selecţie al participanţilor a fost pe bază
de portofoliu, în urma înscrierilor prealabile.
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FOR ISTS
ART
ÎȚI DOREȘTI SĂ PICTEZI?
EȘTI CONVINS CĂ POȚI
AVEA O EXPOZIȚIE
PERSONALĂ?
VREI SĂ FII ÎNDRUMAT
ÎNCĂ DIN PRIMA ETAPĂ
PÂNĂ ÎN MOMENTUL
VERNISAJULUI?

Orașul Artiștilor dorește ca în acest
an să descopere noi artiști, să ofere șansa organizării unei expoziții
personale acelui sau aceleia ce își
dorește să își panoteze lucrările în
incinta Turnului Sfatului din Sibiu.
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
„Oraşul Artiştilor” este
un eveniment cofinanțat de
Primăria Municipiului Sibiu

