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Ilustraţie copertă: Teoria complexităţii în context geografic - Andrei Popa
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ORAŞUL ARTIŞTILOR SIBIU,
PIAŢA MICĂ
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

ÎN FIECARE WEEKEND • 11:00 - 18:00
Foarte puţine familii își 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.

ATELIERE DESCHISE:
Ești elev la arte? Vrei să 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
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WORKSHOP-URI

Cota unui artist

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

10 AUGUST • 11:30 - 15:30
ATELIERE CU PĂRINȚII:
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Tehnici de gravură cu Albert Sofian
Adresat persoanelor peste 14 ani.
Participanții vor afla tainele gravurii și vor trece prin
toate tehnicile. Punem la dispoziție toate materialele
necesare.

14 AUGUST • 17:30 - 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 Cătălin Precup. Veniţi pregătiţi cu bloc de desen/pânză
pentru pictură şi culori.

17 AUGUST • 11:30 - 13:00
Căsuțe colorate (Diana-Ribana)
Atelier de pictură pentru copii.
Învățăm să pictăm căsute din ipsos inspirându-ne
din cromatica orașului. Punem la dispoziția ta
căsuțele și culori.

24 AUGUST • 11:30 - 13:30
Căsuțe colorate (Diana-Ribana)
Atelier de pictură pentru copii. Învățăm să pictăm
căsute din ipsos inspirându-ne din cromatica orașului. Punem la dispoziția ta căsuțele și culori.

„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

de Tudor Şt. Popa

Adeseori mă lovesc în discuţiile cu artiştii (mai cunoscuţi sau chiar la început de drum) de o incertitudine
privind nivelul la care trebuie să îi plasez pe scara
ce defineşte importanţa artiştilor în lumea noastră, a
pasionaţilor de artă. Şi nu mă refer aici neapărat la
nivelul lor de cunoaştere ori la talentul ce au reuşit
să şi-l şlefuiască de-a lungul timpului ci pur şi simplu
la cota lor ca artişti, cotă de care depinde valoarea
lucrărilor ce le poartă semnătura.
Pentru cei tineri, în special, este o luptă interioară
atunci când trebuie să îşi vândă vreo lucrare. Pe de o
parte, orice ban rezultat din artă pare să fie un câştig
şi un imbold pentru a munci mai mult, pentru a încerca să trăiască doar din artă. Dar, pe de altă parte,
acestora le este frică să nu cumva să îşi valorifice
prea ieftin munca pentru ca mai apoi să li se pună
eticheta de „artişti ieftini, valoare mică”.
Până când artiştii la început de drum nu sunt întradevăr pregătiţi pentru a se numi „artişti”, probabil că
este mai corect ca ei să ofere lucrările mici şi schiţele

fără vreun câştig material decât să intre în cercul vicios al lucrărilor ieftine (atât ca valoare cât şi ca preţ)
făcute doar pentru a vinde. Până la urmă, şi nepotul
meu de patru a ani a vândut până la vârsta lui mai
multe tablouri. Asta nu înseamnă că valoarea lui a
crescut şi nici că poate fi numit „artist”.
Oraşul Artiştilor este deschis până în 13
octombrie 2019 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 136 de zile, căsuţele în
miniatură vă aşteaptă să le treceţi pragul
pentru a vă cumpăra o amintire din Sibiu,
susţinând astfel un artist.
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Privire în natura
nevăzută a lucrurilor
Propunere semnată: Andrei Popa

Infuzia de artă tânără, atât de necesară dinamicii interne a vieţii culturale a unui oraş
se face tot mai semnificativ simţită la Sibiu. Chiar dacă nu întotdeauna suficient de limpezi în modalităţile plastice pentru care optează pentru a-şi face auzit mesajul, uneori
chiar cu scăderi în privinţa expresiei plastice sau a originalităţii (inconsecvenţe stilistice, influenţe şi preluări insuficient prelucrate), tenacitatea cu care tinerii performează
în spaţiul artistic sibian, creează tot mai multe nuclee artistice care, vrând nevrând, se
intersectează şi comunică (armonios sau disonant), declanşează polemici şi, în cele din
urmă, vor trece prin sita decelării evaluărilor calitative, ale judecăților critice ale publicului şi ale timpului, care le va permite /sau nu/ un loc în memoria artei. Ceea ce este
important pentru momentul actual este prezenţa lor pregnantă, atitudinea, fermitatea și
perseverența cu care îşi fac auzit glasul.
Invitatul lunii iulie al Oraşului Artiştilor, unul dintre „cadrele” care promovează arta tânără continuându-și cu temeritatea seria de proiecte,
este Andrei Popa.
Păstrându-şi nealterat gustul tineresc al experimentărilor, Andrei Popa, deja cunoscut publicului sibian amator de artă în urma expozițiilor din
ultimii ani, demonstrează că se plasează în cele
mai avangardiste zone ale artei actuale. El face
parte din categoria artiştilor care îşi desfăşoară
şi îşi susţine impulsul creator în cadrele unui
orizont intelectual amplu şi permanent alimentat. Cele două direcţii distincte pe care evoluează nu sunt în nici un caz rezultatul inconsecvenţei, ci al unei opţiuni a acestui moment din
creaţia sa. Ambele reprezintă poziţia pe care
și-o asumă faţă de lumea în care trăieşte: în
primul rând comunicarea cu spațiul natural de

la cel proxim la cel cosmic, apoi admiraţia faţă
de miracolul minţii umane (care evoluează pe
aceleași rețele fundamentale ca și natura) și, în
cele din urmă nemulțumirea vis-a-vis de faţa
hâdă a omului ca element al unei societăţi viciate și inconștiente. În această din urmă ipostază,
artistul propune o artă incisivă cu rol de sanitarizare a societăţii.
Valorificarea în creație a acestei duble fascinații
pe care artistul o manifestă (față de miracolul
naturii și față de cel al tehnicii ca produs al minții omului) ca rezultat al opțiunii sale pentru filosofia estetică „PoCo” îl plasează, într-un anume
fel, conceptual și formal, în conexiune cu mișcarea artistică a constructivismului din Timișoara
anilor 1960-70. Conștient că „lucrarea omului”
este durabilă doar atunci când urmează legile
firești ale universului, Andrei Popa încearcă să
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pătrundă până la cele mai profunde și sensibile
legități ale naturii cu care se simte fundamental
conectat. Pornind de la „datul natural”, artistul
lucrează în sensul unor legi matematice, fizice
și chimice general-personale, din care se nasc
structuri în care tehnicul, esteticul și ideologicul
se alimentează reciproc. Sunt invocate aici istoria și viitorul, construcția și ruina, „homo faber”
ca făuritor al propriei lumi materiale și al propriului destin și „homo credente”, omul conștient și recunoscător că e parte a Totului măreț.
Abordarea sa propune identificarea acelei zone
dintre luciditate/logică/cunoaștere și armonie
și, o altă latură, responsabilitate, în care știința
și tehnologia avansată respectă legile naturii
(natura imediată și natura invizibilă a universului), pe care nu o vede doar ca potențial de
exploatare în propriul beneficiu, ci ca pe un
organism complex cu o structură ce caracterizează atât întregul, ca și fiecare componentă
în parte. Structurile pe care le concepe, care
conțin conceptele de fluiditate, flexibilitate, di-
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namism, continuitate, multiplicitate, repetiție,
transparență etc. par să fie căutarea raportului
ideal între ambientul natural și structurile urbane/tehnice.
Armonizând naturalul și „construitul”=artificialul, arta lui Andrei Popa se individualizează și la
nivelul tehnicii (care dobândește în felul acesta
un rol sporit) în care pictorul propune un joc al
aparențelor și posibilului/intuitului adevăr, stabilind pe pânză raporturi între culorile de ulei și
cele acrilice (și efectele lor specifice), integrând
astfel elemente naturale cu cele artificiale. Este
un joc, dar și o sumă de simboluri și semnificații, căci utilizarea culorilor fluorescente conferă
dublă, chiar triplă, identitate lucrărilor, în raport
cu lumina în care sunt privite. Creațiile dezvoltă
în felul acesta un dinamism interior și incită la o
înțelegere dincolo de aparență.
Andrei Popa este de curând membru stagiar
al UAPR. Opţiunea sa de a se alătura spaţiului
consacrat al artei este dovada încheierii etapei

de debut și opţiunea de a sta alături de grupul
„oficial” al artiștilor profesioniști, este o recunoaştere şi un anume tip de angajament.
În ultimii doi ani, activitatea sa de creație și expozițională s-a intensificat semnificativ. Lucrările sale au fost incluse în 14 evenimente de grup
organizate la Sibiu (dintre care de 3 ori la Galeria
UAPR și de 3 ori la Muzeul Național Brukenthal)
și la Bistrița, o parte dintre acestea fiind alături
de componenții grupului „Brukenthal von Studio” la a cărui fondare a participat în anul 2016.
În decursul ultimului an și jumătate, Andrei Popa
a avut 4 expoziții personale (cu expoziția de față
este la a cincea personală) la Sibiu, Bistrița, Alba
Iulia și Oradea.
„Discursul plastic abordat este unul raționalist
și ordonator și invită la o privire critică și detașată asupra existenței și fenomenelor în care
suntem implicați, totodată aducând un omagiu
înțelepciunii universale transmisă din generație
în generație”, spune artistul despre demersul
său creator.
Şi să nu uităm: existenţa unei pieţe de artă
dinamice este vitală pentru ca artiştii să creeze intens. Cine are plăcerea de a cocheta cu
sugestiile artei contemporane, are inspiraţie şi
posibilităţi financiare să cumpere lucrări ale tinerilor creatori. Să ne amintim că exemplul cel
mai spectaculos al istoriei recente este Adrian
Ghenie, artistul a cărui cotă s-a multiplicat la
puteri incredibile peste noapte. Câţi n-au trecut
indiferenţi peste lucrările lui cu puţin timp înainte de a fi celebru fără să-şi acorde răgazul şi
curajul de a investi!
Despre instituţiile care încă nu înţeleg că arta şi
cultura au nevoie de un consistent sprijin oficial,
dar şi despre cele care arată că au conştiinţa
rolului lor în susţinerea artei tinere, cu un alt
prilej...

ANDREI
POPA
Data nașterii: 2 ianuarie 1984
Locul nașterii: Târnăveni, județul Mureș
Legătura cu Sibiul: M-am mutat
aici după terminarea facultății, de la
Timișoara, pentru că soția mea este
de aici, dar și pentru că am obținut un
post de restaurator pictură la Muzeul
Brukenthal.
Tehnici: Pânză, ulei și 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 și a putut
fi vizitată până la sfârșitul lunii iunie.
Ultima expoziție personală de la
Sibiu: Noiembrie 2018, la Muzeul de
Artă Contemporană, aceeași “Fluo
Immersion” care a fost itinerată până
acum la Bistrița, Oradea și Alba Iulia,
mai având programată o expoziție și
la Muzeul de Artă Brașov spre finalul
acestui an.
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Continuăm susținerea
studenților pasionați de artă
ȘCOALA DE VARĂ DE LA RĂȘINARI – ARTE VIZUALE
Timp de o săptămână, au admirat frumusețile locale ale Rășinariului și le-au
expus, alături de alte teme, sub diferite tehnici. Sunt studenți la facultăți de profil
din țară, iar între 21-27 iulie au participat la „Școala de vară de la Rășinari – Arte
Vizuale 2019”, desfășurată la Căminul Cultural din comună. Sub îndrumarea profesorilor lector univ. dr. Mihai Zgondoiu (artist și curator independent) și Albert
Sofian (artist și doctor în arte vizuale), care au ținut cursuri legate de tehnici
și practici artistice contemporane, cei șapte cursanți ai Școlii de Vară au creat
numeroase desene, cele mai bune lucrări de artă fiind vernisate în două expoziţii
publice în Rășinari și Sibiu.
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Din Baia Mare, București și alte orașe din țară,
direct la Rășinari, comuna aflată la doar câțiva
kilometri distanță de Sibiu devenind un centru
artistic important, unde cursanții au respirat
artă timp de o săptămână. Diana Lemnian, AnaMaria Ștefan, Andreea Ifrim, Claudia Basturea,
Andreea Măciuca, Felix Cionte și Andreea
Baban sunt șapte studenți din țară pasionați de
artă și de tot ceea ce presupune desenul.
De curând au participat la cea de-a patra
ediție a Școlii de Vară, organizată de către
Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu
în parteneriat cu Primăria Comunei Rășinari,
eveniment care și-a propus să reînvie latura
cultural-artistică a Răşinariului. Pe parcursul
școlii, cei 7 tineri artiști şi-au exersat abilităţile
pe uliţele comunei și la Căminul Cultural,
surprinzând partea tradiţional rurală şi, totodată,
frumuseţile naturii.
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Cursanții, școliți de un fost
elev al Liceului de Arte din
Sibiu
Școala de Vară a debutat cu workshop-urile
profesorului Mihai Zgondoiu, fost elev al
Liceului de Arte din Sibiu, originar din Mediaș.
Mihai Zgondoiu este, din 2014, lect. univ. dr. la
Universitatea Națională de Arte din București,
iar din 2018 în paralel și la Facultatea de Arte
și Design din Timișoara, având un background
bogat ca artist și curator independent. În
practica sa artistică, oscilează cu lejeritate între
o arie largă de genuri și tehnici vizuale, iar în
iulie a venit să le prezinte cunoștințele sale și
celor 7 tineri pe care i-a selectat în cadrul școlii
de vară. Timp de 3 zile, le-a predat cursanților
mai multe tehnici, iar pentru că Rășinari este
o comună cunoscută pentru latura sa artistică,
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aici născându-se Octavian Goga şi Emil Cioran,
două personalităţi memorabile ale literaturii
româneşti şi universale, profesorul s-a legat și
de acest aspect în workshopul său.
„Atelierele mele au ținut de câteva
experimente. Unul dintre ele a fost o
tehnică grafică numită monotipia –
o tehnică prin care rezultatele sunt
spontane și rapide, o tehnică de preluare a unei imagini oarecum asemănătoare cu indigoul.
Prima temă a fost legată de localitate,
m-am gândit la faptul că Emil Cioran
și Octavian Goga s-au născut în zonă
și această localitate se mândrește cu
acest lucru, așa că am pornit de la câteva citate de-ale lor. Fiecare student
și-a selectat citate pe care le-am ilustrat în desen, grafică, șevalet, culoare.
Practic, în prima zi am făcut schițele
pentru primele compoziții legate de
ilustrarea câtorva citate celebre din
aceste 2 nume cunoscute”
Mihai Zgondoiu

Prima zi a fost dedicată cercetării. Cursanții și
profesorul îndrumător au vizitat casa lui Octavian
Goga, au vizitat Muzeul Etnografic, după care
au continuat plimbarea prin localitate. Au urmat
alte 2 zile interesante în compania profesorului
Zgondoiu, care i-a învățat pe cursanți fel de fel
de tehnici și teme actuale.

5 zile dedicate artei
Programul a fost unul încărcat, plin cu informații
utile, astfel încât cursanții să deprindă cât mai
multe noi cunoștințe. Zilnic, între orele 10-14
avea loc prima parte a atelierului, iar după o

pauză de o oră, cursanții reveneau la locurile lor,
dând viață și mai multor desene care de care
mai interesante. Seara, după cină, cursanții
se întâlneau și fie continuau discuțiile despre
tema săptămânii – artele vizuale - fie vizionau
documentare și filme de artă.
Ca tehnici de lucru, au încercat să cuprindă cât
mai multe, de la creion, grafit, tuș, acuarele,
creioane colorate, cerneală tipografică, culori
acrilice, peniță. Legat de temele abordate,
„am încercat să vin cu partea conceptuală,
să prezint felul în care o idee fiolosfică sau
poetică se poate abstractiza, se poate topi,
se poate minimaliza și poate rămâne doar
esența ei într-un desen. Asta vreau de fapt,
dincolo de experimentele tehnice”, povestește
Mihai Zgondoiu.
În ultimele 2 zile ale școlii de vară, ștafeta de
profesor a fost preluată de sibianul Albert Sofian,
artist și doctor în arte vizuale. În vreme ce Mihai
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Zgondoiu a insistat pe partea conceptuală –
concept–experiment, colegul său Albert Sofian
a mizat pe tehnici de desen în cărbune, pastel,
tuș, cei doi profesori îndrumători încercând astfel
să echilibreze informația oferită cursanților.
Cei 7 cursanți selectați să participe la Școala de
Vară de la Rășinari sunt studenți la secțiile de
Artă, Grafică/Pictură, Istoria Artelor din țară și la
Școala Populară de Arte din Sibiu.
„Studenții sunt extrem de diferiți,
pentru că așa i-am și selectat, să fie
diferiți. Evident că cei care vin de la
facultăți de Artă au deja o bază de
pregătire, dar întotdeauna rămâi surprins, pentru că nu ai cum să le știi pe
toate, și practic am încercat să vin cu
lucruri noi, pe care ei nu le-au dezbătut la școală”
Mihai Zgondoiu

Experiențe extrem de utile
pentru cursanți
Pentru cursanți, Școala de Vară de la Rășinari
a fost o experiență extrem de utilă și frumoasă.
Nu doar că și-au perfecționat tehnicile de lucru,
dar au avut ocazia să descopere un loc pitoresc,
o sursă nemărginită de inspirație.
„Am aflat de școala de vară de la Rășinari
dintr-o postare de pe grupul de Facebook
al Unversității la care învăț și m-am înscris
imediat. Mi s-a părut o idee interesantă să
practic ceva despre care, în general, doar aud
teorie. Nu am mai fost în Rășinari, este un
loc pitoresc, inspirațional și foarte colorat. E
mic, îl curprinzi în foarte puțin timp și te poate
inspira”, a spus Ana-Maria Ștefan, una dintre
cursante, despre locul unde s-a desfășurat
școala de vară, mărturisind, totodată, că în
viitor se va întoarce cu drag să picteze aici,
fiind inspirată de căsuțe, culori și arhitectură.
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Cât despre activitățile desfășurate în cadrul
școlii, studenta de la București a rămas plăcut
surprinsă. „A fost un ritm foarte bun, am lucrat
de dimineața până seara. M-a inspirat mult
și faptul că am reușit să cunosc și alți colegi
de la Arte și am făcut schimb de experiențe.
Profesorii au fost foarte deschiși cu noi,
ne-au dat idei noi, am aflat de alte practici,
de exemplu monotipia, pe care nu o mai
experimentasem niciodată. Plec cu câteva
cunoștințe noi!”, a mai spus cursanta.
Diana, în schimb, a mai vizitat comuna Rășinari
cu ani în urmă, așa că a fost o surpriză plăcută
să revină pe meleagurile ardenelești pentru o
nouă experiență.
„Am mai vizitat Sibiul și chiar am fost, acum
câțiva ani, în Rășinari, din întâmplare, și când
am văzut că aici se ține tabăra de creație a fost
o surpriză plăcută. Am rămas impresionată și
am fost să vizitez împrejurimile. Mi-a plăcut
foarte mult că i-am studiat pe Goga și Cioran,
pentru a crea niște ilustrații. Prin îndrumarea
profesorului, s-a dat drumul la creativitate, la
imaginație și, pe lângă asta, a fost un mediu
foarte plăcut și lejer, lucru care ne-a ajutat în
procesul de creație”, a spus Diana Lemnian,
studentă a Facultății de Arte Plastice, secția
Grafică, în Cluj-Napoca.
Rezultatele Școlii de Vară de arte vizuale au fost
expuse publicului larg, cele mai bune lucrări de
artă fiind vernisate în două expoziţii publice în
Rășinari și Sibiu.
După finalizarea taberei a avut loc o primă
selecție a lucrărilor și o expoziție la Primăria din
Rășinari. Ulterior, schițele realizate la Rășinari
au fost expuse și în Sibiu, în cadrul Galeriei Art
Point din Piața Mică, la Orașul Artiștilor, pe tot
parcursul lunii august.

Scoala de Vară de la Rășinari, ediția
Arte Vizuale (21-27 iulie 2019), a
fost gândită sub forma unor ateliere
experimentale pentru noua generație
de artiști, în care tehnicile plastice și viziunile conceptuale să se
întrepătrundă într-un scop comun:
înțelegerea și elaborarea bazelor
construcției imaginii, astăzi în plin
elan consumerist/tehnologic.
Aceasta se află la a treia ediție, ea fiind implementată de către Asociația
pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu
și co-finanțată de Primăria Comunei
Rășinari.
În anul 2019, selecția cursanților a
fost făcută pe bază de portofolii de
lucrări și CV, fiind înscriși peste 60
de artiști și pasionați de artă din
toată țara, elevi la Licee de artă,
studenți și absolvenți ai facultăților
de artă de la București, Cluj-Napoca,
Timișoara, Constanța ș.a.
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Sub îndrumarea lectorului univ. dr. Mihai Zgondoiu (artist și curator
independent) și a artistului Albert Sofian (artist și doctor în arte vizuale), șapte studenți și absolvenți ai facultăților de arte din România au
realizat, în cadrul Școlii de Vară de la Rășinari – arte vizuale, lucrările
ce sunt expuse în luna august în Galeria Art Point din Orașul Artiștilor
(Piața Mică, Sibiu).

DIANA LEMNIAN (n. 1977, din Baia Mare, studentă la Facultatea de Artă și Design din Cluj-Napoca);

ANA-MARIA GEORGIANA ȘTEFAN (n. 1998, din Bolintin-Vale, studentă la Universitatea Națională de Arte din București);

ANDREEA IFRIM (n. 1995, din Dorohoi, studentă la Facultatea
de Arte a Universității “Ovidiu” din Constanța);

CLAUDIA BASTUREA (n. 1995, din Sibiu, studentă la Școala
Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu);

ANDREEA GEORGIANA MĂCIUCA (n. 1999, din Câmpina, studentă la Facultatea de Artă și Design din Cluj-Napoca);

FELIX CIONTE (n. 1998, din Baia Mare, student la Facultatea
de Arte si Design din Timișoara);

ANDREEA BABAN (n. 1998, din Baia Mare, studentă la
Facultatea de Arte si Design din Timișoara).
sunt cei șapte artiști ce invită publicul sibian să descopere modul complex prin care o lucrare de artă este realizată. În această expoziție sunt
expuse schițe, studii și tehnici de lucru diverse (creion, grafit, tuș, acuarele, creioane colorate, cerneală tipografică, culori acrilice, peniță), toate acestea transformându-se, după cinci zile de lucru intens, în tablouri
ce au fost expuse la sala Înscrieri:
de evenimente a Primăriei comunei Rășinari.
Expoziția Galeriei Art Pointwww.aios.ro/artist
din Orașul Artiștilor este rezultatul Școlii de
Vară de la Rășinari – Arte Vizuale, ce a avut loc în perioada 21-27 iulie
2019. Detalii despre această tabără de creație puteți găsi in interiorul
revistei.
„Oraşul Artiştilor” este
un eveniment cofinanțat de
Primăria Municipiului Sibiu

