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Interviu cu d-na.

ASTRID
FODOR

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, replică a celor din Piața Mică, ce au devenit căminul pictorilor și pasionaților de
desen.
Am observat că Primăria Sibiu susţine
tot mai mult arta plastică, fie ea pictură, artă neconvenţională sau artă murală. Există o strategie pentru dezvoltarea acestei laturi culturale, pe lângă
arta teatrală, cinematografică şi celelalte segmente culturale ce sunt foarte
bine dezvoltate în Sibiu?
Primăria Sibiu oferă suport tuturor manifestărilor artei
pentru că fiecare dintre aceste ramuri artistice își are
propriul public și propriul farmec. În acest fel încurajăm artiștii și operatorii culturali indiferent de modul
în care se exprimă artistic și oferim sibienilor și turiștilor un calendar de evenimente divers și interesant.
Aceasta este strategia noastră pentru un oraș care
respectă diversitatea culturală. Operatorii trebuie
doar să depună proiecte de bună calitate.

Știm că Bugetul Primăriei Sibiu pentru
susţinerea artiştilor plastici s-a mărit
în ultimii ani, în special datorită alocării fondurilor pentru construirea no-
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ului Liceu de Artă. Ce alte proiecte din
această categorie vor fi susţinute şi
dezvoltate pe viitor?
Construcția unui nou Liceu de Arte este cel mai direct
mod al Primăriei Sibiu de a contribui la formarea viitorilor artiști. Sibiul este un oraș cultural recunoscut,
un trend setter prin calitatea evenimentelor și prin
artiștii săi care câștigă repede faima națională și internațională. Investiția în valoare de 25 de milioane
de lei este astfel complet justificată și așteptată de
tinerii talentați care au nevoie de șansa și condițiile
necesare pentru a-și arăta potențialul.
Un alt proiect major în domeniul infrastructurii necesare actului artistic este centrul pentru conferințe și
spectacole. Suntem în etapa realizării studiilor, una
anevoioasă, dar esențială pentru succesul viitoarei
investiții strategice. Urmează să alocăm banii pentru
un studiu de prefezabilitate care să ne arate în linii
mari dimensiunile centrului, funcțiunile și costurile
acestuia.

Proiectul Oraşul Artiştilor a încercat
anul acesta să aducă acasă artiştii
sibieni ce şi-au găsit faima naţională
sau internaţională, dar care nu au mai
expus de foarte mult timp în Sibiu. Ce
credeţi despre acest demers?
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Sibiul este rampa de lansare pentru mulți artiști pentru că administrația locală este deschisă către acest
domeniu, îl sprijină financiar și logistic, iar publicul
apreciază și aplaudă exprimarea artistică. Faptul că
Orașul Artiștilor îi aduce înapoi în Sibiu pe acești
creatori este o idee bună pentru a motiva artiștii în
devenire și pentru a le oferi un exemplu.
Vă felicit pentru ideea proiectului și în special pentru
modul în care utilizați spațiul public din centrul istoric
ca scenă pentru arta plastică. În centru am avut concerte, spectacole de teatru și animație stradală, dar
mai rar am văzut piețele centrale ca spațiu de creare
a artei plastice.

Un gând privind viitorul proiectului
“Orașul Artiștilor”?
Sper să continuați acest proiect cu elemente noi,
inedite. Pe lângă funcția practică pe care am enunțat-o mai sus, proiectul are și un rol estetic: aduce
o pată de culoare în Piața Mică, chiar lângă Turnul
Sfatului, un obiectiv emblematic pentru oraș. De asemenea, atmosfera din piață se schimbă în bine – arta
creează o oază de liniște chiar și într-o piață centrală
aglomerată a orașului. Arta plastică iese din atelier în
spațiul public generos al orașului și vine astfel mai
aproape de oamenii care știu să guste manifestarea
artistică, fiecare în maniera sa proprie.
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Tudor Turcu este unul din cei mai apreciați artiști ai generației sale. Câștigător al
celui de-al doilea sezon X Factor în 2012 și de două ori finalist la Eurovision (în
2013 și 2015), artistul de 36 de ani, originar din Mediaș, se întoarce mereu acasă
cu multă bucurie și își dorește să ofere cât mai mult înapoi comunității în care
a crescut. Muzicianul are o nestăvilită pasiune și pentru pictură. De fapt, artele
plastice au venit primele… apoi s-a născut pasiunea pentru muzică.
Tudor Turcu are 36 de ani, trăiește în prezent la București și are numeroase planuri pentru județul Sibiu,
Pictor și muzician deopotrivă, Tudor și-a propus să
creeze un festival care să îmbine cât mai multe tipuri de artă, eveniment care să aibă loc nu oriunde,
ci chiar în comunitatea în care a crescut și în care
s-a format ca om și ca artist, la Mediaș. Cele două
mari pasiuni ale sale, muzica și pictura, l-au urmărit
neîntrerupt pe parcursul vieții sale. Așadar, în loc să
o aleagă pe una dintre ele, a ales
să le alterneze continuu, „împletind
culoarea cu sunetul”.
„Primii

TUDOR
TURCU
36 ani, București
Născut la Mediaș, județul Sibiu, a urmat
cursurile Universității “Lucian Blaga” din
Sibiu, Facultatea de Restaurare pictură
și Universitatea de Artă și Design din Cluj
Napoca - Pedagogia Artelor Plastice.
Este și cântăreț - câștigatorul X-Factor
România, Sezonul 2 și triplu finalist la
Eurovision România.
Tehnici și teme preferate: folosește des
tehnica mixtă (acril și ulei pe pânză),
grafica (cărbune, acuarelă, tuș, bitum) și
abordează stilul eclectic (suprarealism,
realism, abstract, simbolism).

Până în prezent, Tudor a avut 9 expoziții personale și peste 60 de expoziții de grup, atât la Sibiu, Mediaș,

Cluj, Iași cât și la nivel internațional,
iar prima expoziție a avut-o în clasa
80 de
a noua. Despre îmbinarea celor două
ani sunt mai
pasiuni, Turdor Turcu spune că „de
grei, după care multe ori, cuvintele ne limitează și
îmbătrânești”
nu reușesc să transmită exact starea
Tudor Turcu
pe care o avem, sentimentul față de
o persoană, dar muzica și pictura exprimă până la cel mai mic detaliu tot
ceea ce trăim, simțim, dorim”.
Acasă se întoarce adesea, iar în curând va reveni cu
un proiect important pentru județul Sibiu. Artistul își
dorește să creeze un festival care îi va purta numele
și care va fi dedicat tuturor copiilor și adolescenților
care arată talent, fie că este vorba despre muzică,
pictură sau teatru.
Când ai descoperit pasiunea și talentul pentru
pictură?
Aveam cam doi ani, doi ani și jumătate atunci când
am început să dau semne că am talent la pictură. Nu
știam să scriu, nu știam să vorbesc, dar în schimb
arătam înclinații către artă. Practic, m-am născut cu
pictura în suflet.
Părinții pe ce direcție te-au îndemnat să mergi?
Muzică sau pictură?
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o expoziție personală, așa că o să fac tot posibilul ca
acest lucru să se întâmple. Chiar dacă am posibilitatea să organizez aceste expoziții în capitală, prefer să
expun acasă, pentru că eu aici am crescut și muzical
și pictoricește și, cel mai important, vreau să fac asta
în memoria unchiului meu, Muntean Grigore, care
mi-a pus pensula în mână.
Totuși, trebuie să recunosc că în ultima perioadă nu
am mai pictat la fel de mult. Înainte aveam un rulaj
de 2-3 tablouri pe săptămână, acum am redus la un
tablou pe săptămână, ceea ce e totuși bine, dar pentru mine e puțin. Nu-mi permite timpul pur și simplu
să mă împart și cu muzica și cu deplasările prin țară,
dar și cu pictura.

tăm să vedem dacă se aprobă. Dacă va primi aprobare, cel mai probabil o să îl facem în toamnă-iarnă,
anul acesta.

Era greu să spun atunci că o să desenez, o să cânt,
o să pictez, am mers pur și simplu cum am simțit,
iar părinții m-au susținut și m-au lăsat să aleg eu ce
vreau să fac. Undeva în clasa a 12-a am început să
iau și ore de desen mai tehnic și am intrat la Sibiu la
Facultatea de Restaurare, al treilea din 80. Cu bursă,
cu tot ce trebuie. Apoi am făcut Pedagogia Artei la
Cluj Napoca. Tot în Sibiu am început și să cânt, așa
că am mers în paralel cu cele două.

Practic dai înapoi ceva frumos comunității care
te-a crescut.
Mi se pare ceva normal să fac acest pas și sunt o
grămadă de copii care sunt talentați atât pe desen,
cât și pe muzică, teatru și multe alte ramuri. Iar dacă
pe mine m-a ajutat țara, Doamne-Doamne și talentul,
eu de ce să nu pot să fac același lucru?
Cum ești tu ca artist? Cum reușești să transmiți
publicului ceea ce simți, prin arta ta?

Când ai început să cânți mai exact?
Am început să cânt în primul an de facultate. Aveam
vreo 18 ani.

Acum cum arată viața ta din punct de vedere
artistic?

În momentul în care ai descoperit și această a
doua pasiune, ai lăsat la o parte pictura?

În momentul de față pregătesc un album muzical cu
The Bad Boys. De asemenea, pregătim o expoziție în
paralel, cu tablouri, grafică. Expoziția va fi probabil la
București dar o gândesc să poată fi și itinerantă pentru că vreau să fie ceva mai complexă, cu un recital,
poezii, muzică și tot tacâmul, astfel încât să iasă un
eveniment mai deosebit, un vernisaj ca un spectacol
cu care să mă duc prin țară.

Da de unde! Dormeam o oră din 24. Mă băgasem și
în teatru în primii doi ani de facultate, cântam și cu o
trupă medievală din Sibiu care nu știu dacă mai există. Am avut multe activități. Inclusiv, la un moment
dat cântam în trei trupe în același timp – una la Sibiu,
una la Mediaș și una la Tîrgu Mureș. În același timp
scriam, pictam, făceam absolut de toate.
Și acum mă ocup în continuare de amândouă, nu a
rămas nici muzica nici pictura în urmă. Am ceva prieteni la Mediaș care își doresc foarte mult să revin cu

De asemenea, vreau să fac primul Festival de Muzică
pentru Copii și Tineret Tudor Turcu. Pe acesta cu siguranță o să îl organizez la Mediaș, pentru că eu de
acolo sunt de loc. Am inițiat proiectul și acum aștep-

Totul este muncă! Tot ce fac e să iau o mână de sentimente copleșitoare și să le transform într-o explozie
de sunet și culoare. Acesta e felul sufletului meu. Așa
mă deschid în fața oamenilor.
În toată experiența acumulată de-a lungul anilor, ai descoperit cumva că viața cu una din
cele două pasiuni ale tale este mai dificilă?
Nu, sub nicio formă. E dificil însă să te menții, nu pe
locul fruntaș neapărat, dar măcar să te menții acolo
unde ai reușit să ajungi și să nu dispari. Poți să faci
și sacrificii și să devii așa cum se cere sau poți să fii
pe o linie de plutire, acolo unde te simți bine și unde
faci ceea ce îți place. Pentru că poți să faci stand-up
comedy doar pentru bani și să faci lumea să râdă

dar de fapt tu să fii pe dramaturgie în sufletul tău. La
asta mă refer.
Cât de apreciată ți se pare arta plastică în România comparativ cu muzica? Dar România vs
străinatate?
Arta plastică e foarte apreciată la noi în țară, dar cam
atât. De ce? Pentru că nici un artist de la noi nu a
ajuns să fie cunoscut datorită vânzărilor, cotei în România decât dacă a fost vândut afară și mai apoi să
devină BIG la noi. Cota a crescut deodată cu numele. Putem să luăm ca exemple nume precum Adrian
Ghenie, Gheorghe Fikl și prietenii mei cu care ne-am
„bătut” în artă și anume Dominic Boariu, Raul Oprea
(SaddoRaul), Mihai Zgondoiu. Aceștia sunt artiștii
care spun ceva nou și curajos în arta plastică. În ceea
ce-i privește pe ei, originalitatea își arată fața fără
prea multe tam tam-uri.
Ai și o bebelușă. Vei încerca, odată cu trecerea
timpului, să o influențezi pe o anumită direcție?
Îi vei pune chitara sau pensula în mână?
Da, așa este. Am o fetiță de doar nouă luni. Va avea
libertatea să facă ce vrea ea, ce va simți. Nu o să o
oprim din nimic. Dacă ea își dorește să fie astronaut,
e perfect, asta o vom lăsa să facă. O s-o fac și chitaristă care să susțină primul concert în spațiu.
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CIPRIAN
BADIU
36 ani, Sibiu
Născut și crescut la Sibiu, lucrează ca
web designer și este basist în formația
Evergreed. Își are atelierul acasă, unde
lucrează seara și în weekend, atunci
când are timp.
Tehnici și teme preferate: pictează în
culori acrilice pe pânză, de obicei personaje fictive, statice, cu elemente care nu
aparțin neapărat contextului.
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Proiectul Orașul Artiștilor urmărește
să fie, pe lângă platforma prin care se
pot exprima artiștii sibieni, și o rampă
de lansare pentru viitori artiști. Astfel,
pasionații de artă doritori de a expune în cadrul proiectului, au putut să
se înscrie în ceea ce urma să devină
stagiul de pregătire pentru organizarea propriei expoziții de artă, în Turnul
Sfatului din Sibiu, în perioada 15-30
septembrie 2018. Dintre cei înscriși,
Ciprian Badiu a fost selectat pentru a
se pregăti și a organiza expoziția ce-i
va sta pentru totdeauna la temelia vieții de artist.

Ciprian Badiu a ales să rămână la Sibiu, unde a încercat mai multe direcții. De la
sociologie la muzică, tânărul
le-a făcut pe toate, iar în prezent este grafician și cântă
în continuare, iar pentru arta
plastică a reușit în sfârșit să
își facă atât curaj cât și timp.

„Mereu am spus că
nu sunt încă pregătit.
Acum voi avea propria
expoziție de pictură și
îmi dau seama că nu
am nimic de pierdut.”
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definitiv din țară, cu toate că
o experiență peste granițe ar
fi binevenită și cu siguranță
l-ar ajuta să își deschidă orizonturile și să se dezvolte.

„De ce să mint? Bineînțeles
că ar fi mare lucru să pot să
expun și în afară. Dar e cam
devreme să mă pronunț cu
„De mai mult timp am vrut
astfel de dorințe. Cu toate
Ciprian Badiu
să mă dedic mai serios artei,
acestea, nu cred că aș pleca
iar unii colegi din generală și
definitiv din țară. Poate doar
liceu îmi aduc aminte uneori
așa cât să învăț câte ceva, să
de faptul că încă de mic obișnuiam să desenez, păs- văd cum e și în alte părți. Și sunt convins că aș putea
trând până azi desene de la mine. De-a lungul ani- să mă dezvolt și să încep să văd lumea altfel odată ce
lor am avut mai multe șanse să încep serios cu arta aș ajunge și în alte țări”, spune artistul.
plastică, dar abia acum, de câțiva ani, am început să Cu toate că a început să se ocupe serios de pasiunea
mă dedic serios. Urmez o școală de arte și în curând pentru arta plastică destul de recent, visul de a avea
voi fi absolvent”, povestește Ciprian.
o expoziție datează cu mult timp înainte. Așa că în
„Ar fi mare lucru să pot să expun și afară”
Visul său este să aibă o expoziție la Sibiu, practic prima sa expoziție oficială, dar nu ar refuza nici oportunitatea de a face acest lucru în alte orașe sau chiar în
afara țării. Totuși, spune că nu ar prea vrea să plece

momentul în care a descoperit oportunitatea oferită
pasionaților de artă începători și debutanți de a expune în cadrul proiectului Orașul Artiștilor, Ciprian nu
a ratat ocazia de a-și trimite portofoliul. Spune că de
foarte mult timp a tot amânat, simțind că poate nu
este încă pregătit.
„De foarte multe ori am vrut să încep să mă perfecționez, să fac ceva în acest sens, să reușesc să am
o expoziție. Dar mereu am spus că încă nu sunt pregătit, că nu îmi plac tablourile mele, am fost mereu
indecis. Uneori îmi privesc o creație și îmi place. La
a doua privire nu îmi mai place deloc...iar după ceva
vreme, dacă mă uit din nou la ea, s-ar putea să îmi
placă din nou. Totuși, acum că s-a ivit această ocazie,
nu am mai vrut să mai amân. Am spus că orice ar fi,
măcar încerc. Nu aveam absolut nimic de pierdut”,
explică Ciprian.

La 35 de ani, Ciprian Badiu a decis destul de recent
să urmeze calea uneia dintre cele mai mari pasiuni
ale sale. Angajat ca grafician, sibianul urmează de
trei ani și cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii
“Ilie Micu” și spune că cel mai important moment pe
care îl așteaptă este cel în care va avea o expoziție.
Acest lucru a venit mai repede decât credea, asta
pentru că a fost selectat să organizeze chiar expoziția
care închide ediția 2018 a proiectului Orașul Artiștilor. Un începător în ceea ce privește arta, așa cum îi
place să se recomande, Ciprian dovedește un entu-

ziasm molipsitor atunci când vorbește despre pictură
și desen. Încă își găsește identitatea ca artist, iar de
multe ori în arta sa alege să experimenteze, pentru a
vedea ce anume îl reprezintă. A descoperit că îi place
să creeze portrete mai atipice, mai puțin explicite, iar
natura statică nu îl atrage aproape deloc. Cu toate că
a avut mai multe oportunități de a da startul carierei
sale ca artist plastic, de-a lungul timpului niciodată
nu a simțit că este cu adevărat momentul oportun,
până acum câțiva ani.
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Are o pasiune pentru portrete
Peisajele și natura moartă nu îl atrag prea mult. Alege însă adesea diferite personaje, multe fiind chiar
plăsmuiri are imaginației sale, pe care le reprezintă
pe pânză. Acestea însă nu sunt așa cum poate v-ați
aștepta atunci când vă gândiți la un portret – în loc
să fie detaliate, creațiile lui Ciprian Badiu sunt mai
degrabă schițe, portrete simplificate. Deși i s-a recomandat să le facă mai concrete, mai în detaliu,
sibianul spune că preferă să experimenteze și să își
creeze arta așa cum își dorește.
„Înclin adesea spre personaje statice care pozează
fără însă a le forța în portret. Îmi place să simplific
mai degrabă decât să descriu. Deși mi s-a spus de
câteva ori să intru mai mult în detalii atunci când realizez portrete, mie îmi place mai mult să le las așa,
mai simpliste”, spune artistul.
În ceea ce privește stilul de lucru, Ciprian spune că
de cele mai multe ori încearcă să testeze și anumite
tehnici care nu sunt prea des folosite sau care nu se
recomandă, pentru a vedea unde poate ajunge și să
își formeze experiență în același timp.
Muza este uneori soția sa. De cele mai multe ori însă,
personajele vin din propria imaginație.

„Pornesc dintr-un punct și văd unde ajung”
Ciprian mărturisește că niciodată nu pleacă la „drum”
cu o idee clară. Atunci când se simte inspirat, artistul începe dintr-un punct sau de la o linie, un șir de
gânduri și se lasă purtat. De multe ori, ceea ce își
propunea să facă la început nu este deloc ceea ce
a ieșit la final.
„Pornesc dintr-un punct și văd unde ajung. Nu de
puține ori descopăr la final că am deviat de la ideea
inițială. Am un stil mai liber. Nu am prea reușit niciodată să mă țin de teme, tehnici, idei… nu pot să
spun că ceea ce fac eu e excentric și nemaivăzut,
dar nici nu mă gândesc la reguli când creez ceva”,
spune Ciprian.
Artistul spune că în ceea ce privește nivelul său de
experiență, abia dacă a „zgâriat suprafața” și că mai
are mult de lucru dar oportunitatea de a organiza prima sa expoziție personală în cadrul proiectului Orașul Artiștilor va fi un adevărat test și probabil cel mai
puternic feedback pe care-l poate avea în momentul
acesta.

„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.
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15-30 SEPTEMBRIE, Turnul Sfatului, etaj

2 - expoziție de fotografie din Orașul Artiștilor.
Fotografii realizate de: Ana-Maria Nichitelea pe
parcursul celor patru luni de proiect.

EXPOZIŢII TEMPORARE:

ATELIERE DESCHISE:

1-15 SEPTEMBRIE Piața Mică – expoziție de

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. Înscrieri:
www.aios.ro/ateliere

pictură “HUMAN”, autor: Catrinel Dragomir.

16-30 SEPTEMBRIE, Piața Mică - expoziții
temporare ale pasionaților de artă ce au
participat la workshopurile din cadrul proiectului
Orașul Artiștilor.

15-30 SEPTEMBRIE, Turnul Sfatului, etaj 1
- expoziție personală Ciprian Badiu, pasionat
de artă ce debutează cu prima sa expoziție în
cadrul proiectului Orașul Artiștilor.

WORKSHOP-URI:
Pentru a participa la workshop-uri este nevoie de
înscriere prealabilă completând formularul ce îl
puteți găsi la adresa www.aios.ro/ateliere

16-22 SEPTEMBRIE,
Săptămâna fără mașini în Piața Mică. Workshopuri susținute zilnic între orele 18:00-20:00

Joi, 6
septembrie

Marți, 18
septembrie

"Morișca de
culori" (Art&Fun
Studio)* -Atelier de
desen în mișcare
pentru copii și
adulți desfășurat
într-o atmosferă de
joc și bucurie, sub
îndrumarea blândă
a trainerului.

Ateliere de
creație “Ghiveciul
căsuțelor”
- cu Diana Ribana.

Miercuri, 19
septembrie

Ateliere pentru
copii şi adulţi*
(Art&Fun Studio)
Păşeşte în tainele
picturii. Punem
Punem la dispoziție
la dispoziţia ta
ghivece ceramice
şevalet, pânză
pe care să le
pentru pictură,
pictezi.
vopsele şi pensule.
- Atelierul are
loc și miercuri,
5 septembrie.

Joi, 20
septembrie

Sâmbătă, 22
septembrie

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

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

Adu-ți hârtia,
culorile și apucăte de pictat sub
îndrumare de
specialitate.

Punem la dispoziție
culori și carton
pentru a-ți picta
propria căsuță
veselă.

Zilnic în perioada 16-22 septembrie, între orele 11:00-22:00
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.
* pentru atelierele Art&Fun Studio se percepe o taxă de participare de 50 lei/copil sau 75 lei/adult. Restul atelierelor
sunt gratuite.
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care invită privitorul la o explorare inedită ce îl poate
conduce apoi la propria aventură interioară. Mitologii
subiective este, de altfel, titlul unuia dintre ciclurile
picturii doamnei Tomaselli. Căci, alăturând lucrări din
toate etapele de creație, artista ne-a oferit de această
dată o expoziție retrospectivă. Arhitecturile suprapuse
te amăgesc și te atrag să pășești în locuri ce îți par
cunoscute, dar care sunt cristalizări și re-construcții
arhitecturate din fragmentele realității în adierile de
emoții ale fluxului subiectiv al rememorărilor.
Incitante și provocatoare, Fabulele inspirate din
lumea păsărilor și a animalelor, devin o imagine de
esență parodică în Politi-chien, mai cu seamă; o lume
dezlănțuită, rea și irațională, într-o luptă fără sens, cinică, dureroasă, perdantă, în încordări de esență expresionistă. Echilibrul se reface cu seria diafană Aripi
și flori (cronologic anterioară); din mundanul obosit și
întunecat se desprind Îngeri muzicanți, Aripi și flori,
fragile și delicate, diafane, efemere.

Lumea imaginată de

ANGELA
TOMASELLI
prin expoziția de pictură din cadrul
Primăriei Municipiului Sibiu
Text de Iulia Mesea
Pictorița Angela Tomaselli a expus pentru a doua
oară la Sibiu în vara aceasta. După ce au adus culoare, forță și dinamism pe simezele Galeriei Uniunii
Artiștilor Plastici din Piața Mare, lucrările sale, într-o
formulă diferită, au fost etalate acum în sala de expoziții a Primăriei Sibiu. Cu vivacitatea care o caracterizează, între cele două evenimente, artista a organizat
o expoziție foarte bine primită, la Aiud.
Cu o cariera bine conturată în peisajul artistic
contemporan din România, Angela Tomaselli, născută la Brezoi (Vâlcea), în 1943, a studiat la Institutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București și a
debutat în 1969, în cadrul Expoziției Republicane. A
activat la Galați ca muzeograf la Muzeul de Artă Modernă și Contemporană și, din 1970, ca profesoară la
Liceul de Artă. Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania din 1971. De câțiva ani s-a întors la

Brezoi, unde pictează intens, aflată mereu sub emoția
frumuseții cuceritoare a locurilor natale în care descoperă energii surprinzătoare și sensuri magice.
Lăsând uneori impresia unei picturi realiste,
creația Angelei Tomaselli se formulează, de fapt, din
simboluri și metafore, într-o accentuată cheie subiectivă în formula unui „naratism fantastic”. De la primii
pași în expoziție, pictura sa te întâmpină și te învăluie
într-o țesătură subtilă, delicată și dinamică, în care
poți cu adevărat pătrunde doar dacă descoperi codul pe care artista îl propune pentru a ne transmite
emoția și înțelesurile sale în confruntarea cu lumea.
În spațiul de esență suprarealistă populat de creaturi
fantastice realizate în contururi grafice pregnante,
dinamismul formelor este potențat de culoare, adevărata purtătoare a încărcăturii expresive.
Indiferent de motivul din realitate pe care îl selectează ca reper, construcțiile sale compoziționale
și ideatice dau naștere unor mitologii subiective

Dealurile cu amintiri și Chipurile și închipuirile muntelui par ciclurile cel mai puternic conectate
locurilor natale. Cele „o mie de fețe” ale muntelui
Țurțudan care conține și susține întreaga încărcătură
spirituală a acestor locuri, invadează imaginația Angelei Tomaselli și îi re-ordonează lumea în raport cu
acest Axix mundi. Muntele Țurțudan are, în viziunea
sa, forța de a concentra energiile oamenilor și de a-i
conecta cosmic. Spațiul compozițional se animă din
nou cu personaje fantastice care izbucnesc din fanteziile copilăriei pe meleaguri vâlcene și se construiesc cu susținerea unui amplu dialog cultural ludic și
filosofic , amintind, de pildă de universul chagallian.
Artista îi datorează acestui masiv muntos forță, vise,
sugestii și repere. Într-un exercițiu de reciprocitate,
muntele îi datorează acum celebritatea în lumea artei.
Primăria Municipiului Sibiu a găzduit în luna august o expoziție bogată, complexă și cuceritoare, a
unei pictorițe care de-a lungul carierei s-a bucurat de
aprecierea publicului și a specialiștilor, premiată de
Uniunea Artiștilor Plastici, de muzee și galerii de artă,
din păcate prea puțin mediatizată și puțin vizitată.
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The world imagined by painter
Angela Tomaselli within the painting
exhibition at the City Hall Sibiu
By Iulia Mesea
The painter Angela Tomaselli exhibited for the
second time in Sibiu, this summer. After she had
brought color, strenght and dynamism to the exhibition wall of the Fine Artists Union Gallery from the
Big Square, her paintings, this time in a different
version, were displayed in the exhibition room within the City Hall Sibiu. Showing again vivacity, which
chracaterizes her, the artist organized, between two
events, a very welcomed exhibition in Aiud.
Leaving sometimes the impression of a realistic
painting, the work of Angela Tomaselli is based on
symbols and metaphors, in a highly subjective note,
encompassed in a „phantasy narration”. From the
very first steps when you get in contact withs the exhibition, her paintings welcome and entangle you in
a subtle, delicate and dynamic net, in which you can
only enter if you discover the code, which the artist
suggests, in order to transmit emotion and sense,
in her confrontation with the world. In the surrealist essence space populated by fantasy creatures
sketched in strong graphic contours, the dynamism
of forms is enhanced by color, the real carrier of expressive value.
Irrespective of the real motif selected as a landmark, her compositional and creative works give
birth to subjective mithology, which invite the observer to a unique exploration that might lead to own
interior adventure. This time, the artist offered us a
retrospective exhibition, by bringing works from all
stages of creation.
The City Hall Sibiu hosted in August this year a
rich, complex and charming exhibition of a painter
who, throughout her career, enjoyed the appreciation of the public and specialists, being awarded by
the Fine Artists Union, museums and art galleries,
unfortunately too little acclaimed and visited.

8
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BOGDAN
MIHAI
RADU

artist – câștigătorul premiului 1 la Oxford Art Fair
2018 / artist – the winner of the first prize at the
Oxford Art Fair 2018.

“Întoarcerea acasă, la Sibiu, este pentru mine ca
revenirea la o mamă iubitoare, o prietenă devotată.
Îmi aduce aceleași sentimente ca recitirea unei cărți
emoționante și plină de miracole, în care personajul
principal sunt chiar eu, Bogdan Mihai Radu – un artist
timid, strălucit, talentat, dedicat credinței sale.
Minunatul Sibiu l-am regăsit plin de amintiri, fiind o
gazdă primitoare, gata să-mi cedeze. Reîntoarcerea
acasă cu o expoziție personală, în cadrul proiectului
Orașul Artiștilor, a fost o lecție prin care am învățat că
oricine poate uita trădările din trecut, fiind nevoie să
găsim curajul de a iubi din nou.
Povestea mea de artist confuz și rebel s-a rescris aici,
plină de emoție. Destinul mi-a demonstrat că niciodată nu este prea târziu pentru a te reîntoarce acasă.
Mulțumesc, Sibiu!”
„For me, returning to my hometown, Sibiu, is like
coming back to a loving mother, a devoted friend. It
brings along the same feelings, just as re-reading an
emotional book, full of miracles, in which the main
character is myself, Bogdan Mihai Radu – a shy, brilliant, talented artist, dedicated to his belief.
I found the wonderful town Sibiu, again, full of memories, a welcoming host, ready to surrender. Returning
home with a personal exhibition, as part of the project
„The Town of Artists”, was a lesson, which taught me
that anyone can forget the treachery of the past and
that we need to find the courage to love again.
My story as a confused and rebellious artist has been
rewritten here, full of emotion. Destiny has shown me
that it is never too late to come back home. Thank
you, Sibiu!”
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CĂTĂLIN
PRECUP
profesor ateliere în aer liber
teacher of outdoor workshops

7

“Deunăzi, ziceam că atelierele deschise, în aer
liber, pe care le coordonez în cadrul proiectului
Orașului Artiștilor, sunt o provocare. Un rol proaspăt pentru mine, care trebuia aplicat strategic în
afara confortului studioului; conducerea operațiunilor prin care combatanții participanți la ateliere, înarmați cu foi, pânze, creioane, cărbuni,
pensule, acuarele și culori acrilice să cucerească
orașul pe nesimțite, treptat și cât mai creativ.
N-am ținut de un centru-cartier general (Orașul Artiștilor-Turnul Sfatului), ci ne-am răspândit într-un
perimetru-câmp de luptă (Piața Mică-Piața Huet),
fiecare trebuind să ocupe o poziție-cheie, din care să
observe inamicul: clădiri, detalii de arhitectură sau de
feronerie, elemente decorative etc. Pentru o libertate
de mișcare mai mare, n-am prea folosit șevalete sau
trepiede, demersul fiind asemănător cu cel al unui
explorator într-un spațiu urban nou; aceasta a fost și
prima misiune importantă - plecarea în recunoaștere
și descoperirea obiectivului de desenat/pictat. Uneori
răsfirați, alteori în formație completă, am luat cu asalt
vizual vechile ziduri până le-am dibuit amplasarea,
alinierea, perspectiva și dimensiunile.
Apoi a urmat captivarea uneori surprinzătoare și interogarea plastică a turnurilor, ferestrelor cu mușcate,
lucarnelor în formă de ochi, coșurilor de fum, decorațiunilor de pe fațade. După asemenea incursiuni,
întotdeauna orașul ni s-a predat în toată semeția lui.”

„The paiting workshops held as part of the
event „The Town of Artists” have been a very
nice opportunity for me to learn and practice
drawing and paiting, under the guidance of
a specialized drawing instructor. The outdoor-held event, its openness, made us try
capturing the enviroment.
The participants were diverse, of all ages and
with different levels of experience, thus creating a real community of people passionate
about art”.
Ioana Claudia Mărgărita,
passionate about painting – participant
to the drawing and painting workshops held
within “The Town of Artists”.

„The outdoor workshops opened for everyone,
which I coordinate within the project „The Town
of Artists” are a real challenge. This assigns me a
new role, as they take place outside the comfort
of the studio. The participants to these workshops, armed with paper sheets, canvas, pencils,
charcoal, brushes, water colors, acrylic, were
spread along the entire central area of the town
(The Small Square- Huet Square). They were given the task to observe buildings, architectural
details or ironware, decorative elements, etc.
The results were sometimes surprising, as the participants depicted the towers, the windows with
geraniums, the skylights in the shape of eyes, the
chymneys, the decorations on the facades of buildings. After such amazing experiences, the town always surrendered to us in all its splendor.”
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Ilustraţie copertă: „Autoportret” – Tudor Turcu

The Town of
Artists after
two years
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GEORGE-DANIEL
TUDORACHE

by Tudor Şt. Popa

For the past two years I have dedicated myself to plastic art. No, I haven’t started painting
again, even if i am longing to hold the brush in
my hand, spread a layer of water on the stripped
sheet of paper and let the watercolors splatter
uncontrolled in all directions, bleeding into a
beautiful game of colors.
The second year in which I did not want to let
go of my stubbornness and organise the project
„The Town of Artists” in Sibiu has come to an
end. There were moments (plenty of them) in
which I wanted to quit, moments that seemed
to convince me that stress, work and the money
spent here were not worth all the efforts. But
now I look around and notice how the project
has influenced people. I remember the smile of

hundreds of children who took part in the 106
workshops organized in the Small Square, the
happiness of the 36 artists who exhibited within
the project. Those few people passionate about
art who started painting again after many years
in which they had no support, all of them make
my day happier. Even now, I can hear the words
of gratitude uttered by those born in Sibiu, who
left far away abroad, to whom I offered a platform to exhibit in their hometown, after a long
time.
All this gives me hope that „The Town of Artists„
is exactly the project that Sibiu needed, that
event expected by artists, which can turn into a
foundation for the art from Sibiu.
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„As an artist, it is always a pleasure to see how
passersby and admirers react when they first make
contact with your works. It is an even greater privilege
to work in front of the public, as you absorbe the
atmosphere and the spirit of the place. I really enjoyed
adorning Sibiu as part of the project „The Town of
Artists” from the Small Square”.
George-Daniel Tudorache spent two weeks in „The Town of
Artists”, where he set up his own paiting studio, under the
eyes of all passersby. He has brought to Sibiu his passion
for flowers, depicted in a dynamic personal exhibition, while
presenting daily new oil paintings to the public, inspired by
the delicacy and naturalness of flowers.
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Interview with
the Mayor of Sibiu

ASTRID
FODOR
For four months, the area in front of
the Council Tower of Sibiu situated
in the Small Square, Sibiu, has been
transformed again this year in a miniature town of the artists. Some miniature houses, a replica of those from
the Small Square, that have become
the home of painters and of those passionate about drawing, were installed
here.
We have noticed that Sibiu City Hall
is increasingly supporting the plastic
art, whether it is related to painting,
unconventional art or mural art. Is
there a strategy for the development
of this cultural side, in addition to the
performing art, cinematography and
other culture segments that are very
well developed in Sibiu?
Sibiu City Hall offers support to all events dedicated
to art, since each of these artistic branches has its
own public and charm. In this way, we encourage
artists and culture experts, regardless of the way in
which they express themselves artistically and we offer a diverse and interesting calendar of events, not
only to those who live in Sibiu, but also to tourists.
This is our strategy for a town that values cultural
diversity. Culture professionals only need to submit
high quality projects.

Artpoint - Orașul Artiștilor

The budget of Sibiu City Hall destined
for supporting plastic artists has increased in recent years, especially
due to the allocation of funds for the
construction of the new School of Arts.
What other projects from this category
will be supported and developed in the
future?
The construction of a new School of Arts is the most
direct way of the Sibiu City Hall to contribute to the
education of future artists. Sibiu is a well-known
cultural town, a trend setter through the quality of
events and its artists, who gain national and international fame very fast. The investment amounting to
25 Million Lei is thus completely justified and awaited
by the talented young people, who need a chance
and the necessary conditions in order to demonstrate
their potential.
Another major project related to the infrastructure,
which is necessary for the artistic act, is a center for
conferences and performance. We find ourselves at
the point at which we are carrying out the fesability
studies, a difficult stage, but essential for the success
of the future strategic investment. We are going to allocate money for a prefeseability study, which should
show us in big lines the dimensions of the center, its
functions and costs.

The project „The Town of Artists” has
tried this year to bring home artists
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born in Sibiu, who have found national
and international fame, but who have
not exhibited in Sibiu for a long time.
What is your opinion in this regard?
Sibiu is the springboard for many artists, since the
local authorities are open towards this field, they provide financial and logistic support and therefore the
public appreciates and applauds the artistic expression. The fact that the project „The Town of Artists”
brings these artists back to Sibiu is a good idea to
motivate future artists and give them an example.
I congratulate you on the idea of the project and especially on the way in which you use the public area
from the historical center, as a stage for plastic art.
We enjoyed concerts, theater and street performances held in the town center, but seing center squares
as an area destined to plastic art is rather rare.

Perhaps a thought regarding the future
of the project „The Town of Artists”?
I hope you will carry on this project with novel features. In addition to the practical function mentioned
above, the project has also an aesthetic role: it brings
color to the Small Square, next to the Council Tower
of Sibiu, which is an emblem to the town. The atmosphere from the Small Square changes for the better
– art creates an oasis of tranquility even in a crowded
square of the town. Plastic art leaves the art studio
and comes out in the generous public space of the
town, closer to the people who know how to taste art,
each in his own way.

„THE TOWN OF ARTISTS” is a project implemen-

The Town
of Artists

ted by the Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu (The Association
for the Embellishment of Sibiu), co-financed by the City Hall of Sibiu. This
project takes place every year in the Small Square in Sibiu and welcomes the
curious with a street art galery, art studios organized right here in the public
area, workshops for children and adults and even with a library, where you can
browse art books.
For four months, daily, between June and September, the miniature houses
are waiting for you to visit them and buy a souvenir, thus supporting an artist.

„I congratulate you on how you use the public
space for fine arts” Interview with the Mayor of
Sibiu, Astrid Fodor – page 2

“My story as an artist, rewritten in Sibiu,
in the Town of Artists”
Bogdan Mihai Radu – page 8

“By painting it, the town surrendered to us in
all its splendor” Cătălin Precup – page 6

The world imagined by painter Angela
Tomaselli Text by Iulia Mesea – page 10

September 2018 • 8th Issue • 2nd year • Distributed freely

The Town
of Artists

EN

