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Sub titlul „Cultură, cultură, dar unde?”, Lucian Micu 
enumera în revista Capital Cultural, în urmă cu câţiva 
ani, câştigurile şi pierderile aduse oraşului Sibiu după 
cei 10 ani scurşi de când Sibiu a fost declarat Capita-
lă Culturală Europeană. 

Cele mai dureroase pierderi, spune el, sunt dispari-
ţia sălilor de spectacole şi galeriilor de artă, cele din 
urmă fiind, practic, inexistente în Sibiu. „Exceptând 
poate câteva ateliere private ale unor artişti plastici 
care au reuşit să îşi câştige un renume pe cont pro-
priu, nu îmi sunt cunoscute galerii de artă, teatre, 
spaţii de expoziţii ş.a.m.d. independente.”

Nu s-au schimbat prea multe de atunci. Tocmai de 
asta, în 2019 am decis să oferim spaţiu mai mare 
de expunere în Oraşul Artiştilor, realizând chiar şi o 
galerie de artă de sine stătătoare: Galeria Art Point. 

Sper ca acesta să fie doar începutul unui drum lung 
ce va ajuta la deschiderea cât mai multor galerii de 
artă independente în Sibiu şi, de ce nu, chiar a unor 
mici ateliere de pictură deschise publicului şi turiştilor. 

Ilustraţie copertă: „Goodbye blue sky” – Ionuţ Vişan

ORAŞUL ARTIŞTILOR SIBIU, 
PIAŢA MICĂ
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

WORKSHOP-URI

Eşti elev la arte? Vrei să 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

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.

6 IULIE • 11:00 - 13:00
Workshop de street art
Îndrumător: Ionuț Vişan
Punem la dispoziţia ta materialele necesare pentru 
realizarea de stencils şi graffiti. 

13 IULIE • 11:00 - 13:00
Atelier de pictură pentru copii şi adulţi  
(Art&Fun Studio).  
Păşeşte în tainele picturii. Punem la dispoziţia ta 
şevalet, pânză pentru pictură, vopsele şi pensule.

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

27 IULIE • 11:00 - 13:00
Atelier de pictură pentru copii şi adulţi  
(Art&Fun Studio).  
Păşeşte în tainele picturii. Punem la dispoziţia ta 
şevalet, pânză pentru pictură, vopsele şi pensule. Revistele pot fi citite şi online: www.aios.ro/revista-orasul-artistilor

Galeria
de Tudor Șt. Popa

PROGRAMUL 
ATELIERELOR

LUNII 
IULIE

Oraşul Artiştilor este deschis până în 13 
octombrie 2019 în Piaţa Mică, în faţa Tur-
nului Sfatului, și așteaptă curioșii cu o ga-
lerie de artă adusă în stradă, cu ateliere de 
pictură amenajate chiar aici, în spaţiul pu-
blic, cu workshopuri pentru copii şi adulţi, 
cu ateliere cu părinţii și chiar și cu o biblio-
tecă din care puteţi răsfoi cărţi despre artă. 

Zilnic, timp de 136 de zile, căsuţele în 
miniatură vă așteaptă să le treceţi pragul 
pentru a vă cumpăra o amintire din Sibiu, 
susţinând astfel un artist. 
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ANDREI POPA
„Eu văd pictura ca pe expresia 
supremă a creativității umane”

De când pictezi şi cum ți-ai descoperit afinita-
tea pentru pictură?

Pasiunea mea pentru desen şi pictură s-a dezvoltat 
încă din fragedă copilărie. În clasa a 4-a am început 
să pictez în ulei şi am avut prima expoziție persona-
lă la şcoala generală din sat. De atunci nu am lăsat 
niciodată pensulele şi culorile. Pe lângă pictură, îmi 
plac istoria artelor, istoria în general, arhitectura, îmi 
plac foarte mult hărțile, plantele, păsările, îmi place 
foarte mult să călătoresc. Când nu pictez, am slujba 
de restaurator la muzeu, iar acasă îngrijesc o grădină 
superbă de care sunt foarte mândru.

Cum descrii procesul pictării unui tablou, de la 
A la Z?

În general, durează mult până termin un tablou, de 
ordinul lunilor de zile. Îmi place munca organizată, în-
grijită, pe etape clar definite şi care să se desfăşoare 
pe o durată lungă, pentru a avea timp să mă gândesc 
la cum pot face lucrurile cel mai bine posibil. Înainte 
să pictez, trebuie mai întâi să se producă ideea, dar 
din punct de vedere material trebuie să pregătesc 
suportul, adică comandarea şasiurilor, prepararea 
pânzei etc. Întotdeauna îmi pregătesc singur pânzele, 

Pictorul Andrei Popa este originar din Cetatea de Baltă, de pe Târnave, aşa că 
a ajuns de multe ori prin Sibiu, înainte de a se muta aici. După terminarea fa-
cultății, pe care a făcut-o în Timişoara, s-a stabilit la Sibiu împreună cu actuala 
soție, sibiancă de loc, unde a obținut şi un post de restaurator pictură la Muzeul 
Brukenthal. De pictat, pictează de mic copil. După o expoziție avută la şcoala 
generală din sat, nici c-a mai lăsat vreodată pensulele şi culorile din mână. 

Andrei Popa va expune, în perioada 15-31 iulie 2019, câteva lucrări în Galeria Art 
Point din Piața Mică din Sibiu, în cadrul proiectului Oraşul Artiştilor. 

pentru că acestea trebuie să fie de cea mai bună ca-
litate. Înainte să pictez direct pe pânză îmi fac schițe, 
strategii, notițe pe hârtie. De multe ori se întâmplă să 
am în lucru două, trei picturi în acelaşi timp. 

Ai acumulat foarte multă experiență de-a lun-
gul anilor, aşadar ce reprezintă pictura pentru 
tine? 

Eu văd pictura ca pe expresia supremă a creativității 
umane. O zi în care pictez este una de relaxare şi 
bucurie. Până nu demult lucram acasă, într-o sufra-
gerie devenită tot mai neîncăpătoare. Din primăvara 
asta am însă un atelier şi sunt foarte bucuros. M-am 
mutat acolo cu pictura şi cred că aşa e cel mai bine. 
Pe lângă faptul de a picta propriu zis, mai este şi pro-
blema depozitării materialelor, a lucrărilor, petele de 
culoare inerente, mirosul de solvenți etc. de aceea 
cred că nu e foarte bine să pictezi acasă, deşi mulți 
artişti pe care îi cunosc sunt nevoiți să facă asta din 
lipsa spațiilor pentru ateliere. 

După atâția ani de experiență, cum te-ai carac-
teriza pe tine, ca pictor? 

Eu cred că am evoluat de la o pictură realistă repre-
zentațională la nişte compoziții destul de interesante 
şi inovatoare. Mă preocupă mereu depăşirea unor 
limite personale şi îmi văd arta ca pe ceva nomad, 
fără să mă simt constrâns să lucrez într-o singură 
manieră sau tehnică. Despre tehnica de lucru, pot 
spune că am evoluat mult, asta şi datorită cunoaşterii 
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materialelor din postura de restaurator. Din restau-
rare am învățat probabil şi munca bine organizată, 
desfăşurată pe durată lungă. Asta ca să nu amintesc 
de calitățile artistice deosebite ale unora dintre lu-
crările restaurate. Sigur că dacă ai în mâini o pictură 
deosebită, aceasta te atinge în interior, iar pe termen 
lung influențele acestea se acumulează. O astfel de 
experiență îți deschide ochii înspre posibilități de ex-
presie artistică nebănuite şi te face să vezi arta cu alți 
ochi, în ceea ce priveşte mai ales relevanța ei față de 
timpul mare, ce depăşeşte durata existenței noastre 
personale.

Ce teme şi tehnici de lucru îl caracterizează pe 
pictorul Andrei Popa? 

Îmi place să pictez pe pânză, în ulei şi acril, iar de 
câțiva ani am dezvoltat o tehnică experimentală prin 
care folosesc culori fluorescente, dar şi fosforescente 
sau pastă de relief. Ca teme abordate, sunt preo-
cupat de geometriile din natură, care sunt sursa de 

inspirație a compozițiilor mele reactive la lumină UV 
cu aspect mai decorativist, dar în proiecte colective 
(mai ales ca membru al grupului Brukenthal von Stu-
dio) abordez şi o pictură figurativă mai realistă, cu 
tematică de patrimoniu sau socială. Pentru cele mai 
personale preocupupări artistice, în care încerc să 
exploatez acele pattern-uri paramerice sau algoritmi 
materatici regăsiți în natură, consider că cel mai bine 
se pretează culorile acrilice şi în special cele fluo-
rescente. 

Care este cea mai mare satisfacție pe care ți-o 
oferă pictura?

Starea de bine pe care o ai atunci când eşti în fața 
şevaletului şi pictezi. O altă parte deosebită, dar şi 
plină de emoție, este atunci când îți expui lucrările şi 
te afli în fața publicului iubitor de artă.

Care sunt expozițiile care ți-au adus cea mai 
mare bucurie?

Am participat la numeroase expoziții de grup în Sibiu, 

Timişoara, Bucureşti, Alba Iulia, Bistrița etc. Cel mai 
mândru sunt de proiectele artistice pe care le-am re-
alizat împreună cu colegii din grupul Brukenthal von 
Studio şi care au făcut parte din Agenda culturală a 
Sibiului,  în 2017 “SIBIU | 2.10” şi “Rural Guerilla” 
în 2018. 

Anul acesta pregătim proiectul “Rural Guerilla Reloa-
ded” care a fost selectat câştigător şi beneficiază de 
finanțare publică. Ca artist profesionist, am organizat 
până acum 4 expoziții personale, toate cu acelaşi 
nume “Fluo Immersion” la Sibiu, Bistrița, Oradea şi 
Alba Iulia.

Este țara noastră locul potrivit în care să poți 
trăi din pictură? Ce i-ai sfătui pe tinerii care îşi 
doresc să ajungă pictori?

Pe aceşti tineri i-aş sfătui să tragă tare şi să mun-
cească mult. Țara noastră poate nu este locul cel mai 
fericit, dar dacă eşti bun poți să faci o carieră din artă 
oriunde. Un alt sfat important este să compună texte 
în care să-şi susțină lucrările, să expună cât pot de 
des şi să nu se ferească de a vorbi în public. Dacă 
învață să-şi stăpânească emoțiile şi să fie îndrăzneți 
de timpuriu, cred că ar avea mult de câştigat.

Ce planuri de viitor ai şi ce alte proiecte pregă-
teşti pentru public?

Îmi doresc în primul rând să am timp şi energie pentru 
a putea lucra. Apoi, în acest an am deja două proiecte 
în desfăşurare, am amintit de proiectul “Rural Guerilla 
Reloaded” pentru care mă documentez asiduu şi sper 
să fac lucrări cât mai interesante. 

Mai am expoziția “Fluo Immersion” de la Braşov în 
toamnă, totodată sper să merg cu ea şi în alte oraşe 
în anul următor. Mi-aş dori să expun şi în străinătate 
cât de curând. Pe lângă acestea, voi mai expune câ-
teva lucrări şi în Galeria Art Point din Piața Mică din 
Sibiu, în cadrul proiectului Oraşul Artiştilor. Expoziția 
va putea fi vizitată în perioada 15-31 iulie 2019.

Care sunt valorile fundamentale după care te 
ghidezi în viață?

Aceste valori fundamentale sunt cele care decurg 
din etică şi morală, iar doctrina filozofică cu care mă 
identific este raționalismul pozitivist.

Data naşterii: 2 ianuarie 1984

Locul naşterii: Târnăveni, județul Mureş

Legătura cu Sibiul: M-am mutat 
aici după terminarea facultății, de la 
Timişoara, pentru că soția mea este 
de aici, dar şi pentru că am obținut un 
post de restaurator pictură la Muzeul 
Brukenthal.

Tehnici: Pânză, ulei şi acril, culori 
fluorescente, fosforescente sau pastă 
de relief. 

Teme: geometriile din natură, pictura 
figurativă mai realistă, cu tematică de 
patrimoniu sau socială.

Ultima expoziție personală: “Fluo 
Immersion” de la Museikon Alba Iulia, a 
fost deschisă cu ocazia evenimentului 
Noaptea Muzeelor, pe 18 mai şi a putut 
fi vizitată până la sfârşitul lunii iunie.

Ultima expoziție personală de la 
Sibiu: Noiembrie 2018, la Muzeul de 
Artă Contemporană, aceeaşi “Fluo 
Immersion” care a fost itinerată până 
acum la Bistrița, Oradea şi Alba Iulia, 
mai având programată o expoziție şi 
la Muzeul de Artă Braşov spre finalul 
acestui an.

ANDREI 
POPA
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IONUȚ VIȘAN 
„Atelierul este casa sau  
casa este atelierul”

9Artpoint - Orașul Artiștilor

Este unul dintre oamenii care trăiesc din dragoste pentru artă şi, totodată, ca s-o 
creeze. Se caracterizează drept visător, un ins care bântuie prin lume şi încearcă 
s-o surprindă în toate ipostazele ei. Cum altfel decât prin pictură, această pasi-
une care l-a purtat ani la rând în lung şi-n lat, iar în călătoriile lui prin atâtea țări 
şi oraşe a reuşit să le arate oamenilor frumusețea şi specificul tablourilor lui. 
Ionuț Vişan este pictor, iar pentru el asta reprezintă un mod de viață, un mod de 
a vedea, a înțelege, a trăi şi a modela lumea. Este sibian şi pictura l-a purtat pe 
multe meleaguri străine, dar pentru el Sibiul va fi mereu ACASĂ. 

În perioada 1-14 iulie 2019, Ionuț Vişan va expune la Galeria Art Point din Piața 
Mică, în cadrul proiectului Oraşul Artiştilor.

Pictura, o artă pe care ai transformat-o în me-
serie. Cum ți-ai descoperit această pasiune?

Nu ştiu, cred că m-am născut cu ea. O practic de 
aproximativ 20 de ani, „în mod serios”,dar nu o pot 
numi meserie, mi se pare că este o catalogare care 
spune prea puțin despre ce înseamnă, de fapt, pic-
tura. 

Spune-ne câteva lucruri despre tine…  
De exemplu, ce alte pasiuni mai ai?

Muzica şi bântuitul prin lume. Visez, citesc, scriu, mă 
plimb şi mă gândesc la lucrările/ proiectele în curs.

De la începuturile tale ca pictor şi până în pre-
zent, cu siguranță că ți-ai format „mâna”. În 
cât timp reuşeşeşti acum să termini o lucrare?

E greu să cuantifici timpul în care termini o lucrare. 
Undeva între câteva minute şi tot timpul din lume. 
Când pictezi un tablou ai nevoie de răbdare, perseve-
rență, dar mai ales viziune. 

Știm că a trecut mult timp, dar astfel de lucruri 
aproape că nu se uită niciodată. Îți aminteşti de 
primul tău tablou?

O icoană...aveam vreo 5 ani, am umplut toată casa 
de culori. Dar am renunțat să mai țin socoteala lu-
crărilor mele de mult. Pentru că sunt nenumărabil de 
multe. Ce ştiu sigur e că toateîmi sunt dragi, impor-
tante... e greu de ales, fiecare reprezintă un capitol 

din mine. Fiecare tablou e cel mai important pentru 
mine atunci când îl fac.

Pentru că şi tu ai fost cândva la început de 
drum, ce l-ai povățui pe un tânăr care vrea să 
se apuce de pictură? 

Muncă, perseverențăşi să nu se lase deturnatîn dru-
mul lui de nimeni şi nimic.

Cum caracterizezi pictura şi unde îți place să 
lucrezi de obicei?

Un mod de a vedea, a înțelege, a trăi şi a modela 
lumea.O perpetuă căutare de a înțelege totul. Pen-
tru mine, pictura înseamnă introspecție. A căuta. A 
înțelege. Nu cred în artiştii care nu sunt curioşi şi nu 
caută să se autodepăşească mereu. Cât despre locul 
în care lucrez, atelierul este casa sau casa este ateli-
erul? Este o dilema pe care o trăiesc.

Cum ai evoluat, ca artist, de-a lungul anilor?

Cu suişuri şi coborâşuri, cum ar spune Irving  Stone, 
de la extaz la agonie şi înapoi într-o clipită, singura 
constantă fiind munca.

Care sunt temele abordate, tehnicile de lucru, 
ce culori foloseşti cel mai des în tablourile tale 
şi care este sursa ta de inspirația?

Acestea variază în funcție de starea de spirit sau că-
utările perioadei în care mă aflu.
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Data naşterii:  3 februarie 1980
Locul naşterii:  Sibiu 
Legătura cu Sibiul: acasă
Tehnici şi teme preferate: ulei/ aproape 
orice 
Ultima expoziție personală:  Centrul 
Cultural „Traian Demetrescu” Craiova, 
2015
Ultima expoziție personală de la Sibiu:  
Ellixirz, 2019

IONUȚ 
VIȘAN

În general,îmi place să pictez cam orice şi cu orice. În 
ultima perioadă, am o preferință spre albastru/galben 
şi mult figurativ. Sursa de inspirație? TOT şi TOTUL!

Știm că sunt multe la număr, dar ne poți vorbi 
despre câteva dintre expozițiile tale?

Sunt multe, de la începuturi, ce au rămas consem-
nate doar în memoria mea si poate încăîn a câtorva. 
Am avut expoziții importante atât în România, cât şi 
în alte țări. Cele mai notabile, care au însemnat nişte 
adevărate puncte de cotitură pentru mine, au fost: 
Zilele europene ale patrimoniului 2006, Nisa (Franța), 
când am fost şi singurul reprezentant al României; 
”Recycling Rainbow” 2012, la Galeria Regală Sinaia. 
În rest, aiurea prin lume, Spania, Italia, Germania, 
Franța şi Romania (Bucuresti, Cluj, Craiova, Sibiu). 
Temele au fost/sunt variate, dar am o predilecție spre 
figurativ.    

Cea mai mare bucurie şi cel mai greu moment 
din carieră?

Este unul şi acelaşi moment, atunci când am ales să 
prioritizez pictura în defavoarea oricărei alte ocupații.  

Ce se prevede în viitorul tău?

Liniştea atelierului si, poate, Timişoara Capitală Cul-
turală 2021, dar niciodată nu ştii ce îți rezervă ur-
mătoarea zi aşa că nu prea îmi fac planuri...vin ele 
la mine.

Cât de mult contează studiile în domeniu dacă 
vrei să devii pictor?

Asta cred că depinde de aşteptările pe care le are 
fiecare de la el însuşi şi unde se imagineazăîn soci-
etate. Dacă vrei să accezi pe scara ierarhică uzuală 
sau pur şi simplu vrei să fii şi atât. Importanța o dăm 
noi, ea nu există. Eu nu am studii de „pictor”, ci de 
arhitectură.

De câte ori ai expus la Sibiu şi cum au fost per-
cepute lucrările tale de publicul de aici?

Nu mai ştiu de câte ori am expus, nu mi s-a părut im-
portant să consemnez fiecare dată. Au fost perioade 
în care am expus des,  mai ales în anii de început, 
când participam la multe expoziții de grup în diverse 
cafenele. Cea mai notabilă rămâne„Art Cafe-ul”, care 
a fost o adevărată pepinieră de artişti într-un timp 
probabil favorabil mie. 
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MUST SEE
Artele vizuale susțin 
și potențează spectacolul 
Festivalului Internațional de 
Teatru de la Sibiu 2019

La Sibiu, nicicând nu înțelegem mai bine celebra 
afirmație a lui William Shakespeare Lumea întreagă 
e o scenă şi toți oamenii sunt actori, decât în cele 
zece zile ale lunii iunie în care se desfăşoară Festi-
valul Internațional de Teatru, perioadă în care oraşul 
devine scena unui spectacol amplu la care suntem 
toţi părtaşi. Este o şansă la câteva zile de bucurie, de 
emoţie, în care suntem locuitori în lumea artei, acea 
breşă specială care oferă din când în când o atât 
de necesară pauză de cotidian. Este mediul în care 
ne amintim sau descoperim că generozitatea este 

dimensiunea esenţială a personalităţii unui artist, 
căci fiecare act de creaţie se împlineşte doar dăruit, 
împărtăşit cu spectatorul şi înseamnă un transfer de 
idei şi emoţii desprinse din adâncul fiinţei artistului 
către receptor. De aceea, bucuria de A DĂRUI, sub 
care se desfăşoară FITS anul acesta, defineşte pro-
fund sensul şi menirea actului de creație.

Darul pe care artiştii profesionişti îl fac participanților 
la FITS de anul acesta este Expoziția Artişti sibieni şi 
invitați în cadrul FITS 2019, organizată în colaborare 
de Uniunea Artiştilor Plastici din România filiala Sibiu, 
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Muzeul Național Brukenthal şi Teatrul Național Radu 

Stanca, găzduită la Galeria UAP şi la Sala Multimedia 

din Casa Albastră a Muzeului, ambele în Piața Mare, 

la numerele 12 şi, respectiv, 5. La invitația Asociației 

sibiene, la expoziție participă şi artiştii filialelor UAP 

din Vâlcea şi Deva, cu o contribuție deloc neglijabilă 

la amploarea şi calitatea evenimentului.

Expoziţia se caracterizează printr-o mare diversitate 

de abordări, atitudini, stiluri, maniere, genuri, tehnici. 

Lucrările expuse (pictură, grafică, sculptură, sticlă, 

textile şi fotografie) sunt semnate de artişti pregătiţi la 

Academiile de Artă din Cluj, Bucureşti, Iaşi, Timişoa-

ra, din diferite generaţii. Se numără printre aceştia 

pictori, graficieni, sculptori, sticlari etc. bine ancoraţi 

în peisajul artistic naţional, cunoscuţi şi în afara ţă-

rii, cu o amprentă stilistică clară şi recognoscibilă. 

Le stau alături, personalitățile artistice care se află 

în proces de maturizare cu reuşite notabile deja, cu 

un gust accentuat pentru experimentări, care repre-

zintă eşalonul cel mai puternic. O mențiune aparte 

se cuvine făcută tinerilor, un grup mai restrâns, dar 

de forță, majoritatea noi membri ai Uniunii, a căror 

contribuție diversifică şi nuanţează spectacolul ex-
poziţional propus. Creaţiile lor merită toată atenţia 
noastră, chiar dacă nu sunt uşor digerabile şi solicită 
disponibilitate sporită în a le înțelege. Poate cei mai 
expuşi la agresiunea lumii de azi, ei văd cu mai multă 
claritate problemele societății din care fac parte şi îşi 
iau libertatea şi curajul să le identifice şi să le com-
bată. Uneori duri sau cinici, alteori poate stridenți în 
demersul lor, atacând fără menajamente prezentul, ei 
propun, de fapt, direct sau subiacent soluţii pentru o 
lume mai bună.

De altfel, expoziția, eveniment de neocolit pentru toți 
consumatorii de cultură şi artă care se află în Sibiu 
până la sfârşitul lunii iulie, este densă în totalitatea 
ei şi solicită privitorului modalităţi foarte diferite de 
lectură. Veţi descoperi pe simezele sale de la abordări 
în cheie clasică la experienţe de limbaj, de atitudine, 
de idei; de la artişti care se situează în zona figurati-
vului, la cei care creează un repertoriu de semne care 
nu mai au legătură directă cu lumea reală, dar fac 
trimitere la aceasta; de la atitudini echilibrate, sobre 
sau senine, la impacturi agresive aproape, la nivelul 
formei, al culorii sau al mesajului etc.

O enumerare a câtorva dintre artiştii care semnea-
ză piesele care mi-au reținut atenția în mod deose-
bit, este de neocolit: Constantin Ilea, Ioan Tămâian, 
Marius David, Stefan Orth, Eugen Dornescu, Andrei 
Szabo, Ilie Mitrea, Andrei Popa, Ioan Cândea, Anca 
Giura, Daniela Bădilă, Raluca Oros, Florin Viorel (UAP 
Sibiu), Gheorghe Dican, Aurelia Sanda, Decebal Cră-
ciun, Constantin Neacşu, Petti Velici, D.V. Dimulescu, 
Claudiu Schiteanu (UAP Vâlcea), Ana-Maria Rugescu, 
Doina Reghiş-Ionescu, Ramona Nopcea, John Pârva, 
Radu Roşian (UAP Deva). Catalogul acestei expoziții, 
în care îşi vor găsi locul toți expozanții, va oferi un 
spațiu mai amplu de prezentare a lucrărilor.

Veniți aşadar să descoperiți câteva dintre mesajele 
artelor vizuale contemporane româneşti! Asumaţi-vă 
aceste mesaje şi prelucraţi-le! Rodul lor se va vedea 
azi, mâine şi în viitor, în felul în care trăim. Acordați 
artei şansa să îşi îndeplinească rolul de a propune, a 
prefigura şi a contribui la plămădirea unei lumi mai 
bune în fiecare dintre noi şi pentru noi toți!

Iulia Mesea
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Expoziţie de pictură

IONUŢ VIŞAN
1-14 IULIE
Interviu cu Ionuţ Vișan – pagina 8 

Expoziţia lui Ionuţ Vişan din Galeria Art Point (Pța. Mică) este un fragment 
dintr-o serie mai mare de lucrări la care artistul lucrează în prezent, un alt 
fragment fiind expus tot în această perioadă la cafeneaua Ellixirz din Sibiu.

Seria se numeşte „EveryBody is a Voyeur” şi tratează atât perspectiva 
Privitului cât şi cea a Privitorului, încercând chiar o răsturnare de situație, 
cea în care cel Privit devine Privitor şi vice-versa, situație în care Ochiul 
curios devine Ochiul surprins. Într-o oarecare măsură, seria încearcă 
să testeze relația de codependență dintre starea de Voyeur şi starea de 
Exchibiționist, şi limitele aproape insesizabile dintre ele din momentul în 
care devin unul şi acelaşi personaj conştientizat şi asumat, cât şi modul în 
care se influențează comportamental reciproc.

Gama cromatică a acestei serii se restrânge la albastru, datorită adâncimilor 
abisale ale acestei culori, care crează un spațiu misterios, frizând oniricul. 
Galbenul devine astfel un element revelator asupra imaginii, subliniind 
(luminând) momente si situații cheie ale compozițiilor.

Expoziţie de pictură 

ANDREI POPA
15-31 IULIE
Interviu cu Andrei Popa – pagina 4

După expoziția de succes “Fluo Immersion” care a fost itinerată până acum 
la Sibiu, Bistrița, Oradea şi Alba Iulia, artistul aduce în Galeria Art Point 
proiectul “Post-contemporary”. Acesta este şi numele filozofiei estetice 
după care se ghidează, care este una deschisă spre viitor, globalistă şi 
umanizatoare, dominată de un elan reconstructivist, care în acelaşi timp se 
dezvoltă pe baza cunoaşterii din toate domeniile ştiinței şi din toate erele 
istorice. Lucrările sale sunt dominate de acele pattern-uri parametrice 
preluate din natură, care se formează pe baza algoritmilor matematici 
care guvernează întreaga biosferă şi prin care artistul intenționează să 
desluşească secrete ale organizării materiei vii. 

Din punct de vedere tehnic, este preocupat de experiment, folosind atât 
culori de ulei cât şi acrilice, surprinde mai ales prin tonurile fluorescente (pe 
care le consideră un tribut adus luminii solare), dar adaugă compozițiilor 
sale pastă de relief sau fosfor, conferind lucrărilor mai multe identități 
vizuale în funcție de registrul de lumină în care sunt privite.


