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Tocmai a început al treilea an al proiectului “Orașul 
Artiștilor”, an în care vrem să creștem și mai mari, să 
oferim șansa și mai multor artiști sibieni să expună în 
Piața Mică. Un 2019 în care venim cu lucruri noi, cea 
mai importantă noutate fiind Galeria ART POINT ce-i 
va găzdui pe unii dintre cei mai mari artiști sibieni ai 
timpurilor noastre. 

Dar pentru a putea face o comparație la sfârșitul ce-
lor 136 de zile (cât se va întinde anul acesta “Orașul 
Artiștilor”), trebuie să reluăm reușitele din ediția an-
terioară. Astfel: 

•	 3	ani	şi	8	luni	este	vârsta	celui	mai	tânăr	artist	
ce	a	reuşit	să	vândă	în	2018	un	tablou	după	ce	a	
expus în Orașul Artiștilor;

•	 46	este	numărul	de	zile	în	care	4	artiştii	şi-au	
amenajat atelierul propriu în Piaţa Mică, pictând 
toată ziua în faţa trecătorilor; 

•	 35	este	numărul	workshopurilor	organizate	în	
Oraşul	Artiştilor	în	2018,	coordonate	de	6	profe-
sori; 

•	 24	este	numărul	artiştilor	ce	au	expus	în	cadrul	
proiectului anul trecut; 

•	 2.900	este	numărul	de	exemplare	tipărite	a	
revistei Orașul Artiștilor, realizată în două limbi 
(română și engleză); 

•	 5.000	euro	este	cel	mai	scump	tablou	vândut	
după o expoziţie personală din Orașul Artiștilor.

Vă așteptăm zinic în Piața Mică din Sibiu, între orele 
11.00-22:00, pentru a picta alături de noi. 

Oraşul Artiştilor este deschis până în 13 oc-
tombrie 2019 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 136 de zile, căsuţele în miniatu-
ră vă așteaptă să le treceţi pragul pentru a vă 
cumpăra o amintire din Sibiu, susţinând astfel 
un artist. 

Ilustraţie	copertă:	„The	granny”	–	Andy	Hammer

ORAŞUL 
ARTIŞTILOR SIBIU, 
PIAŢA MICĂ
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

WORKSHOP-URI

Eşti elev la arte? Vrei sa te pregăteşti 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 sau la numărul 
de telefon 0756.572.752

ÎN FIECARE WEEKEND • 11:00	-	18:00
Foarte puţine familii își petrec timpul liber îm-
preună. 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.

ATELIERE DESCHISE:

ATELIERE CU PĂRINȚII:

„Art Point - Oraşul Artiştilor” este un eveniment al 
Asociaţiei pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS) 

și este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu și 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 IUNIE • 11:00 - 13:00
Ateliere pentru copii și adulţi (Art&Fun Studio)
Pășește în tainele picturii. Punem la dispoziţia ta 
șevalet, pânză pentru pictură, vopsele și pensule. 

8 IUNIE • 11:00 - 13:00
Căsute pentru păsărele (Diana-Ribana)
Atelier de pictură pentru copii.  Învăţăm să pictăm 
căsuţe de lemn pentru păsărele inspirându-ne din 
cromatica orașului. Punem la dispoziţia ta căsuţele 
de lemn și culori.

22 IUNIE • 11:00 - 13:00
Căsuţele din orașul nostru (Diana-Ribana)
Atelier de creaţie pentru copii cu vârsta între 6-10 
ani.	Pictăm	căsuţele	vesele	din	Sibiu	pe	ghivece	de	
ceramică	ptr	flori.	Punem	la	dispoziţia	ta	ghivecele	
de ceramică, culori și inspiraţie.

27 IUNIE • 18:00	-	20:00
Atelier de pictură în aer liber  realizat în colaborare 
cu Școala populară de Arte și Meserii “Ilie Micu“. 
Participanţii sunt îndrumaţi de către profesorul Cătă-
lin Precup. Veniţi pregătiţi cu bloc de desen/pânză 
pentru pictură și culori.

Revistele pot fi citite şi online: www.aios.ro/revista-orasul-artistilor

Anul trei.
de Tudor Șt. Popa

PROGRAMUL 
ATELIERELOR

LUNII 
IUNIE
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ÎN EXPOZIŢIA: 
ARTSIGN

Viaţa artistică a orașului Sibiu are tradiţie de seco-
le.	Anul	 acesta	 se	 împlinesc	115	 ani	 de	 la	 apariţia	
textului pe care îl putem considera primul manifest 
al	artiştilor	sibieni	(semnat	de	pictorul	Arthur	Coulin),	
urmat de înfiinţarea primei asociaţii care și-a propus, 
alături de alte obiective culturale, așezarea unui ca-
dru organizat pentru desfășurarea activităţii artistice. 
Expoziţiile, în număr tot mai mare după 1900, ofe-
reau o imagine asupra aspectului artei din această 
zonă	–	a	particularităţilor	sale,	precum	şi	congruen-
ţelor cu fenomenul european, a locului și relevanţei ei 
în ansamblul societăţii, a rolului artistului în societate 
etc.	–	şi	au	însoţit,	susţinut	sau	chiar	devansat	mo-
mente și etape din evoluţia societăţii. De la mijlocul 
secolului trecut, rolul de asociere a artiștilor la nivel 
naţional, cu filiale în principalele orașe ale ţării, a fost 
preluat de Uniunea Artiștilor Plastici.

Nu întâmplător, expoziţia ARTSIGN	se	deschide	în	
săptămâna în care pulsul Europei se ia la Sibiu, ora-
șul care găzduiește evenimente care îl onorează, îi 
recunosc și salută istoria, dar și prezentul și îl readuc 
în atenţia întregii lumi: Summit-ul liderilor de stat și 
de guvern UE. 

Expoziţia ne prilejuiește întâlnirea cu operele a opt 
artiști invitaţi să expună alături de președintele UAP 
Sibiu, Ion Tămâian. 

6 mai - 10 iunie 2019
Galeria UAP Sibiu, Piaţa Mare. 

GHEORGHE DICAN este invitatul de onoare al 
acestei expoziţii: personalitate complexă a vieţii cul-
turale	româneşti,	artist	 în	mai	multe	tehnici	şi	medii	
de exprimare, iniţiator a numeroase proiecte pe teme 
de cultură și artă, vicepreședinte al UAP România și 
președinte al UAP Vâlcea. Aflat la deplinătatea ma-
turităţii creatoare, Dican este una dintre vocile so-
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nore și convingătoare ale artelor plastice românești 
contemporane. Pictorul își fundamentează demersul 
creator pe interesul  pentru conceptualizare, probând 
capacitatea identificării realităţii profunde și comple-
xe, dincolo de manifestările ei în forme tulburate de 
multitudinea „vălurilor” sub care ajunge la noi, care 
îi	maschează	şi	chiar	îi	deformează	esenţa,	îndepăr-
tând-o de cunoașterea noastră. 

Prezenţă pregnantă a filialei UAP Sibiu, MARIUS 
DAVID ne-a familiarizat în creaţia sa cu identifica-
rea sacrului în spaţiul profan și în interiorul propriei 
fiinţe și reformularea pe pânză. Alteori, ne-a propus 
incursiuni în memoria culturală ca sursă pentru mo-
tive și teme redimensionate în propria creaţie. Cu 
aceeași eleganţă clasică ce îi caracterizează stilul, 
artistul se apropie, de data aceasta, de unul dintre 
genurile cele mai îndrăgite și înseriază motivul naturii 
moarte cu flori într-o abordare plasată sub semnul 
unei expresivităţi solare, al unor pulsaţii fierbinţi de 
lumină și culoare. 

Provocatoarea alternare a figurativului cu abstractul, 
a mesajului aparent explicit cu abundenţa semnelor 
și simbolurilor din sofisticatele sale compoziţii, solici-
tă	atenţia,	disponibilitatea	şi	chiar	pregătirea	specta-

torului picturii lui EUGEN DORNESCU. 

În opera sa, universul uman este sfărâmat și aleator 
recompus, limitele sunt fragile, legile subiective, iar 
încălcarea lor poate nărui întreaga construcţie. Com-
poziţiile ultimilor ani sunt organizate mai întotdeauna 
pe o ecranare orizontală, o stratificare spaţio-tempo-
rală care provoacă la citirea întregului din perspectivă 
istorică.

multe secvenţe temporale ale căror perspective ten-
sionează alternativ registrele. 

RALUCA JUDEŢ, cea mai tânără prezenţă în ca-
drul grupului de expozanţi, se menţine în zona unei 
abordări figurative, coordonată de un desen sigur și 
sensibil și de aplicarea delicată a culorilor de apă. 

Sculptorul DAN FRĂTICIU exploatează virtuţile 
lemnului într-o diversitate de prelucrări. Enigmaticul 
personaj din lucrarea Reculegere este o fiinţă pe 
drumul spiritualizării, undeva între om și înger, între 
pământ	şi	cer.	Prezenţa	hieratică,	aproape	bidimen-
sională, elansată, parcă într-o mișcare de înălţare, 
emană misterul celor care reușesc să stabilească o 
conexiune privilegiată cu cosmosul.

Ultima perioadă a creaţiei lui ION TĂMÂIAN evi-
denţiază interesul pentru depășirea graniţelor poten-

Evitând pitorescul comun al discursivităţii și narativi-

tăţii, și tinerii plasticieni RALUCA OROS și FLO-
RIN VIOREL utilizează cu abilitate mecanismele 
pe baza cărora se derulează procesul abstractizării. 

Cu un soi de încrâncenare a nevoii de a comunica 
ceea ce descoperă în urma proceselor de introspec-
ţie și de analiză a lumii, Raluca Oros se exprimă în 
compoziţii cu încărcătură dramatică cărora le este in-
suficientă suprafaţa convenţională a picturii. Sporind 
ecranele, prin suprapuneri de suport și colaje, artista 
adâncește și dinamizează spaţiul, făcând un pas spre 
lucrări de tip instalaţie. 

Lumea lui Florin Viorel pare să ne conţină pe toţi, 
inexorabil; peisajul în care întunericul curge peste 
pământ, compleșind roșul solar, este surprins în mai 

ţialului deja exploatat al fascinantei materii cu care 
lucrează. Artistul descoperă și valorifică acum relaţiile 
spectaculoare și provocarea întâlnirilor dintre sticlă 
și alte materiale, de preferinţă metal (cupru, argint, 
diverse aliaje), piatră (marmură) și/ sau lemn. Per-
formanţele au loc acolo unde artistul sticlar „neagă” 
caracteristicile firești ale pastei de siliciu, transferân-
du-le celorlalte materii cu care o alătură. Mai departe, 
mesajul conţinut ne poartă prin universuri neaștep-
tate, prin istoria omenirii, prin mitologii universale și 
personale, provocându-ne la exerciţii de imaginaţie și 
de cunoaștere.

O	expoziţie	care	merită	văzută	şi	în	care,	chiar	dacă	
imaginea de ansamblu păgubește în unitate, fiecare 
artist	îşi	marchează	individualitatea.

Iulia Mesea
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ANDY HAMMER 
„Pictura pentru mine e un 
mod de viață, o certitudine”

9Artpoint - Orașul Artiștilor

Sibianul Andy Hammer s-a născut cu arta în casă şi i-a prins gustul, aşa cum era 
firesc, încă de mic copil. A pictat nenumărate tablouri, atât de multe că nu le mai 
ține minte şirul, dar când îl întrebi care din ele e mai special, îți vorbeşte de „The 
Granny”, lucrarea „vedetă” a expozițiilor sale. La 39 de ani, pictorul Andy Ham-
mer este pasionat de portrete, natură şi abstract şi spune că arta în viața lui e un 
mod de viață, o certitudine şi fiecare poveste din spatele unui tablou „vorbeşte” 
despre un sentiment, un caracter sau chiar o frustrare. De-a lungul anilor, a lu-
crat la îmbunățățirea modului prin care îşi exprimă mesajele şi a reuşit, astfel, să 
îşi dezvolte tehnica de lucru, iar acum poate afirma că foloseşte propria rețetă 
atunci când pictează. Care este  cea mai frumoasă parte a meseriei de pictor? 
„Să fie apreciat la adevărata lui valoare”, spune Andy.

Cine este Andy Hammer şi cum şi-a descoperit 
pasiunea pentru pictură?

Andy	este	un	om	simplu	şi,	îmi	place	să	cred,	munci-
tor, când e vorba de creație și artă în general. Pasiu-
nea sau, mai bine zis, modul de a vedea lucrurile prin 
prisma unui pictor am descoperit-o la o vârstă foarte 
fragedă, născându-mă cu arta în casă, mai pe scurt.

Au tablourile tale poveşti aparte? Care este po-
vestea ta preferată şi de unde vine inspirația?

Orice tablou are propria-i poveste, bineînțeles, nu 
cunosc niciun artist care să nu spună la fel despre 
lucrările lui. Și da, fiecare are povestea lui aparte, 
înglobează	un	sentiment,	un	caracter,	poate	chiar	o	
frustrare. Important e să iasă afară orice sentiment 
ar fi el, și cel mai bun mod, zic eu, e creația. Am mai 
multe povești preferate și cred că ar trebui scris un 
capitol pentru asta, așa că o lăsăm pe alta dată…

Ce efect are arta asupra omului Andy Hammer? 
Ce sentimente te încearcă atunci când pictezi?

Arta	asupra	omului	Andy	Hammer	e	o	continuă	me-
tamorfoză. Să fac o separare între cei doi termeni, 
omul și artistul, mi-e greu... Nu pot să zic cu exac-
titate ce sentimente mă încearcă atunci când pictez. 

Când pictez, când desenez, nu țin cont neapărat de 
sentimente în acel moment... Meditez înainte asupra 
sentimentelor sau senzațiilor pe care doresc să le in-
duc în lucrările mele.

Cum arată o zi din viața unui artist plastic? 
Este un anumit moment al zilei când îți place 
să lucrezi?

Viața unui artist plastic e de două feluri, două părți 
care se întrepătrund. Zilele în care muncește asiduu, 
cu nopți nedormite și sete de creatie sau zilele în care 
nu face nimic și probabil se distrează ori se plimbă 
în natură. Nu am un moment anume în care lucrez, 
probabil	momentul	în	care	zic:	„Hai,	treci	la	treabă,	ai	
gândit destul!”. Am pictat de la răsărit până la apu-
sul zilei, nu pot să-mi dau seama care e momentul 
preferat.

Cum s-au modificat tehnica şi modul de lucru 
de-a lungul anilor?  Este o rețetă anume pe 
care o urmezi când pictezi?

Tehnica	se	modifică,	clar,	la	toți	artiştii	care	lucrează	
ani de zile în scopul îmbunățățirii modului prin care 
exprimă mesajul. Sunt artiști care se plafonează, adi-
că	 rămân	 la	 aceeaşi	 tehnică,	 la	 acelaşi	 stil	 în	mod	
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continuu, dar cred că cel mai mult contează experi-
mentul, în măsura în care are dorință de desăvârșire. 
Tehnica	 se	 îmbunățățeşte	 socializând	 cu	 alți	 artişti,	
cu interacțiunea cu muzeele sau cu școlile de artă, 
pe cât posibil. Și asta încontinuu. Nu pot fi de acord 
cu	artiştii	care	stau	închişi	în	casă	cu	anii	şi	cred	că	
se autodesăvârșesc. E o capcană. Artistul e social, e 
activ, se implică și socializează. Cel puţin așa cred. 
Dacă am o rețetă anume? Dacă gândesc ca un bu-
cătar, aș putea spune că mă mulez pe tema pe care 
o	aleg,	pe	tehnica	pe	care	o	folosesc	şi	pe	mesajul	
pe care i-l dau. Aș spune că, în ani, mi-am dezvoltat 
rețeta proprie.

Eşti pasionat de portrete, peisaje realiste ori 
abstracte. Câte lucrări ai realizat până acum şi 
care este tabloul care ți-a adus cea mai mare 
satisfacție? 

Sunt pasionat de portrete, de natură, da. La fel de 
pasionat sunt de abstract unde, și acolo, culmea, 
există anumite reguli, reguli de armonie a culorii, de 
echilibru	compozițional.	Dacă	îți	propui	să	faci	ceva,	
rezultatul ar trebui să fie cel scontat, poate diferit, dar 
trebuie să fie în acord cu dorințele tale, ca artist. Nu 
știu exact numărul lucrărilor pe care le-am realizat, 

dar pot să spun că sunt multe. Printre tablourile mele 
preferate?	Cred	că	„THE	GRANNY”	e,	cumva,	vedeta	
expozițiilor mele când o expun. E o lucrare realizată 
acum 10 ani și încă râmâne pentru mine, oarecum, 
în	top.	În	plus,	au	pus	ochii	pe	ea	câțiva	oameni	de-a	
lungul acestui timp. 

Când ştii că o lucrare este gata? Se întâmplă 
să te întorci asupra unei lucrări pe care o con-
sideri finalizată? 

O lucrare este gata în momentul în care artistul spune 
despre ea că e gata.

Ochii minții dictează, mâna pictează. Dar iese 
întotdeauna rezultatul dorit?

Ochii	minții,	creierul,	inima	şi	propriu-ți	spirit	dictea-
ză. Mâna e unealta care, dacă e bine legată de toate 
celelalte, pictează.

Ce înseamnă pictura pentru tine, ca artist, şi 
cum o percepe publicul?

Pictura pentru mine e un mod de viață, o certitudine. 
Publicul	care	vine	la	expoziții	îmi	oferă	un	feed-back	
plăcut în general, lucru care mă face să merg mai 
departe.

câteva lucrări de-ale mele și în cadrul acestui proiect 
binevenit pentru artiștii sibieni.

Care este cea mai frumoasă parte a meseriei 
de pictor?

Cred că cea mai mare satisfacție a unui pictor e să 
fie apreciat la adevărata lui valoare. Și asta cred că e 
și cel mai greu de obținut.

Muncă, talent, noroc. În ce ordine contează 
pentru o carieră de succes? 

Muncă, muncă, muncă, talent și puțin noroc.

De curând ai expus la Bucureşti şi te pregăteşti 
să expui şi la Sibiu. Ce ne poți spune despre 
cele două expoziții?

Expoziția de la București s-a numit „BLUE” și a fost 
organizată de MKP Art on Site, le și mulțumesc, pe 
această cale, pentru profesionalism și bună primire, 
în	special	Andreei	Proll	şi,	nu	în	ultimul	rând,	lui	Romy	
Calaca. 

Următoarea expoziție va avea loc în Sibiu, într-un 
local nou, Elixir. Este vorba de o expoziție care com-
bină	lucrări	mai	vechi	de-ale	mele	cu	altele	mai	noi.	
O	 retrospectivă,	 aş	 putea	 spune,	 din	2008	până	 în	
prezent. Voi expune și în Galeria Art Point din Piaţa 
Mică,	în	perioada	1-15	iunie,	astfel	că	puteţi	să	vedeţi	

Născut	pe	18	februarie	1980,	în	Sibiu.	
A urmat cursurile Liceului de Artă din 
Sibiu.	Tehnici	folosite:	cărbune,	creion,	
acuarelă, pastel, acril și culori de 
ulei. Teme preferate: portrete, peisaje 
realiste ori abstracte. Ultima expoziție 
personală,	aprilie	2019	–	Blue,	la	
București,. Ultima expoziție de la Sibiu, 
martie	2019	–	Retrospectivă	2005	
-2019.

ANDY 
HAMMER
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CLAUDIU NICODIN  
„Pentru mine, sculptura reprezintă 
o modalitate de a rămâne sincer”

S-a născut în Avrig, s-a specializat în sculptură la Cluj-Napoca, a cunoscut suc-
cesul în țară, iar acum locuieşte în Sibiu, unde îşi continuă munca. Claudiu Ni-
codin şi-a dedicat viața sculpturii, pasiune cu care practic s-a născut. „Cred 
că m-am născut cu pasiunea pentru sculptură”, mărturiseşte artistul, care îşi 
aminteşte că, în copilărie, le oferea prietenilor diferite jucării în schimbul obiec-
telor cioplite. De la joaca de copil, pasiunea s-a transformat într-un mod de viață. 

„Pentru mine reprezintă un mod de viață şi o modalitate de a rămâne sincer”, 
mai spune Claudiu. De-a lungul anilor, a cochetat cu mai multe materiale, dar cel 
mai des a lucrat cu metalul, având numeroase lucrări confecționate din această 
bază. A expus de 3 ori la Sibiu, iar în iunie o va face din nou în cadrul proiectului 
„Oraşul Artiştilor”, la Galeria Art Point din Pţa. Mică. Mai multe despre omul şi 
artistul Claudiu Nicodin aflați din interviul de mai jos: 

Ce ne poți spune despre Claudiu Nicodin şi des-
pre pasiunea lui pentru sculptură?

Sunt	din	Avrig,		născut	în	1982	si	am	absolvit	secțiu-
nea de „Sculptură” la Universitatea de Arte si Design 
din Cluj Napoca. Cred că m-am născut cu pasiunea 
pentru sculptură pentru că de mic sculptam (cio-
pleam),	chiar	făceam	schimb	cu	jucării,	eu	oferind	la	
schimb	obiectele	cioplite.	De	mic	am	avut	o	înclinație	
spre sculptură, îmi plăcea să modelez, să cioplesc, iar 
treptat am învățat ce înseamnă cu adevărat această 
meserie de sculptor. 

Născut la Sibiu, şcolit la Cluj şi în Spania. Cât de 
mult ai evoluat pe parcursul studiilor, ca artist, 
şi cum a fost experiența din străinătate?

Pe parcursul studiilor contează foarte mult să fii 
conectat la mediul respectiv și să găsești diverse 
oportunități de regăsire, punctul culminant în cazul 
meu fiind experiența din Spania, unde am studiat un 
semestru la Universitatea din Țara Bascilor din Bilbao. 
O experiență diferită e întotdeauna binevenită, însem-
nând	un	refresh	şi	schimbare	de	optică.

Este o lucrare despre care poți spune că este 
specială, poate cea care ți-a adus cel mai mare 
motiv de mândrie?

Eu cred că fiecare lucrare e interesantă în felul ei, 
grație modulului în care am simtit-o la momentul re-
spectiv și a ceea ce reușește să transmită mai depar-
te. Fiecare lucrare este cea mai bună în momentul în 
care o faci. Apoi vine alta pe care o consideri cea mai 
bună. Pot să spun că cea mai mare „operă” a mea 
are undeva la 3 metri și reprezintă lucrarea mea de 
diplomă de la facultate, cu tema Muza. Dar consider 
că fiecare lucrare e un motiv de mândrie și bucurie.

Sunt anumite lucruri sau momente care te in-
spiră? Când şi de unde vine inspirația? 

Inspiratia e sau nu e, depinde de moment, dar de 
obicei e un cumul de factori și experiențe din trecut 
sau prezent. E ceva complex, ceva ce vine de la sine. 
O combinație de trăiri, de lucruri care ți se întâmplă la 
un moment dat ție sau celor din jur, pe care le observi 
și mai apoi le transpui în munca ta. 
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Ce sfaturi i-ai oferi unui tânăr pasionat de 
sculpură, care vrea să îşi croiască o carieră în 
acest domeniu?

Un tânăr sculptor trebuie să facă ce simte, nu cred că 
există o rețetă anume. Atâta timp cât îți place ceea ce 
faci, acesta e cel mai important lucru pentru a reuși.

Care sunt principalele teme abordate? Prezin-
tă-ne câteva lucrări de-ale tale.

Nu am trasat niste linii legate de teme ci sunt flexibil 
și fac ceea ce simt în momentul în care sculptez. Mo-
mentan nu am un proiect artistic în lucru. Cât despre 
lucrările mele, pot să vă vorbesc de o serie de 3 ar-
muri, care a pornit de la ideea că în fiecare om stă un 
luptător, fiecare avem o armură care ne protejează și 
ne ajută, la rândul nostru, să luptăm. Astfel, armurile 
mele au căpătat ipostaze omenești, iar azi 2 dintre ele 
sunt la Cluj-Napoca și una la Sibiu, cea din urmă fiind 
expusă la Noaptea Galeriilor. 

Ce ne poți spune despre artistul şi omul Claudiu 
Nicodin? 

Se șlefuiesc reciproc. Când sculptez, sunt eu.

Sunt artişti care îşi schimbă tehnica de lucru 
sau, altfel spus, încearcă alte stiluri după ani şi 
ani de lucru. S-a schimbat ceva în modul tău de 
lucru de-a lungul anilor? 

Nu	 s-a	 schimbat	 nimic,	 nu	 există	 rețetă	 de	 urmat	
pentru mine.

Unele lucrări sunt de dimensiuni mai mici, al-
tele de dimensiuni mai mari. Cât de mult mun-
ceşti la lucrările tale şi cât durează să termini 
un proiect?

Foarte greu de cuantificat, depinde de prea multi 
factori.	Chiar	dacă	o	lucrare	poate	să	fie	de	mici	di-
mensiuni, realizarea acesteia poate să dureze mult, 
depinde de cât de complexă este ea. În plus, mate-
rialul	e	cel	care	te	conduce,	cel	care	îți	schimbă	un	
pic planul și cel care îți spune când e gata o lucrare. 
În general, sculptez în orice material, dar m-am axat 
pe metal. 

Spune-ne ce reprezintă sculptura pentru tine?

Pentru mine reprezintă un mod de viață și o modali-
tate de a rămâne sincer.

Ai expus de 3 ori acasă, la Sibiu şi te pregăteşti 
pentru o nouă expoziție. Despre ce va fi vorba 
în această ultimă expoziție?

La Sibiu am avut două expoziții personale, la Galeria 
UAP	în	2003	şi	 la	Centrul	Cultural	Habitus	în	2009.	
Am participat și la Noaptea Galeriilor, la Primăria 
Sibiu, în 2016. Urmează o nouă expoziție, în cadrul 
proiectului Orașul Artiștilor, unde voi expune o parte 
din lucrările mele cu tema “Visul”. 

Născut	în	Avrig,	jud.	Sibiu,	pe	28	aprilie	
1982.	Absolvent	al	Universității	de	Arte	
și Design din Cluj-Napoca, specializat 
în „Sculptură”. În prezent trăiește în 
Sibiu. A creat lucrări din orice material, 
în special metal. Ultima expoziție 
personală -  Sibiu, Noaptea Galeriilor, 
2016. 

CLAUDIU 
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„Oraşul Artiştilor” este 
un eveniment cofinanțat de 
Primăria Municipiului Sibiu

Înscrieri:  
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Expoziţie de pictură

ANDY HAMMER
1-15 IUNIE
Născut	pe	18	februarie	1980,	în	Sibiu.	 
A urmat cursurile Liceului de Artă din Sibiu.  
Tehnici	folosite:	cărbune,	creion,	acuarelă,	pastel,	acril	şi	
culori de ulei. Teme preferate: portrete, peisaje realiste ori 
abstracte. 

După o expoziţie vernisată cu succes la București, 
organizată	de	MKP	Art	on	Site,	Andy	a	acceptat	invitaţia	
noastră de a-și prezenta unele dintre lucrări în cadrul 
proiectului “Orașul Artiștilor”, la Galeria ART POINT  
din Piaţa Mică.

Expoziţie de sculptură

CLAUDIU NICODIN
16-30 IUNIE
Născut	în	Avrig,	jud.	Sibiu,	pe	28	aprilie	1982.	 
Absolvent al Universității de Arte și Design din Cluj-
Napoca, specializat în sculptură; cursant al Universidad 
del	Pais	Vasco	/	University	of	the	Basque	Country	in	
Bilbao, Spania. În prezent trăiește în Sibiu. 

A creat lucrări din orice material, în special metal, iar 
acum expune în galeria ART POINT o serie de lucrări în 
încercarea de a descoperi mesajele pe care le transmit 
obiectele de care ne lovim aproape tot timpul, voluntar 
sau involuntar, dar care de multe ori nu ne spun nimic. 
Artistul explorează, prin această expoziţie, trei ipostaze, 
date de transpunerea în trei dimensiuni diferite: 
dimensiunea personală, dimensiunea timpului  
și cea a visului.


