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Prezentul
din trecut
E X P O Z I Ţ I E - E X P E R I M E N T
EXPERIMENT-EXHIBITION „THE PRESENT IN THE PAST”

Mai bine de 15 ani, nu am mai pus mâna pe creion
şi pensulă. Pregătirea săptămânală ce o făceam la
Liceul de Artă, în timpul orelor de curs, a încetat odată cu decizia de a merge la facultate într-un alt domeniu, respectiv restaurare-conservare iar, mai apoi,
arhitectură. Deşi pentru a intra la ambele facultăţi a
trebuit să susţin o probă de desen, tehnica folosită
mai apoi (în special la colegiul de arhitectură) te restricţiona mai mult decât să te facă să îţi imaginezi
lucruri de neimaginat şi îţi impunea linii sigure, drepte
şi calculate, nicidecum un desen liber. Astfel, după
15 ani, viziunea, modul de lucru şi tehnica posibil să
se fi transformat într-unele ce nu mai ţin de artă în
adevăratul sens al cuvântului.
Totuşi, odată cu Oraşul Artiştilor şi pregătirea studenţilor de la facultăţile de arte în cadrul Şcolilor de Vară
de arte vizuale de la Răşinari, proiecte ce le coordonez, mi-a ridicat câteva întrebări ce mă macină: oare
poate cineva pasionat de artă să revină la vechile
obiceiuri şi, oare, atunci când alegi să urmezi un cu
totul alt drum în viaţă, te vei desprinde definitiv de
latura ta creativă?
Având aceste întrebări în minte, în prima săptămână
a lunii octombrie voi face un experiment ce cu siguranţă îmi va oferi răspunsurile căutate. Coordonat
de Sofian Albert (artist şi doctor în arte vizuale), voi
încerca să îmi caut şi să regăsesc talentul ce l-am
părăsit cu mulţi ani în urmă, pregătindu-mă şi reali-

I have not touched the pencil or the paintbrush in
over 15 years. The weekly training I used to get at
the Art High School during classes stopped when I
decided to go to university in another field, studying
restoration-conservation first and then architecture.
Although I had to pass a drawing exam to be admitted
to both faculties, the technique I learned further on
(especially at the faculty of architecture) was rather
restrictive and did not encourage you to imagine the
unimaginable, while it imposed confident, straight
and calculated lines and made you avoid freehand
drawing at all costs. Thus, after 15 years, my vision,
my working style and my technique have probably
morphed into something else that no longer relates
to art in the true sense of the word.
However, the projects that I am coordinating - the
City of Artists and the training of students from art
universities at the Summer School for visual arts in
Răşinari - made me reflect on a couple of things: is it
possible for someone who is passionate about art to
go back to his/her old habits and is it true that if you
choose a completely different road through life you
will disengage from your creative side forever?
With these questions in mind, in the first week of October I will attempt an experiment which will definitely
help me find the answers. Coordinated by Sofian Albert (artist with a PhD in visual arts), I will try to search for and regain the talent I have left behind many
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pasionaţilor de artă, că oricine se poate întoarce la
abilităţile din trecut. Vreau să pun punctul pe „i” şi
să îmi dau seama dacă pot realiza o expoziţie personală (prima din viaţa mea) cu puţin talent, nefinisat
pe parcursul timpului, dar cu dorinţă şi imaginaţie
nealterată.
Nu voi avea o temă anume, nu voi avea o tehnică de
lucru gândită dinainte. Voi lăsa totul să se întâmple
pe parcursul celor câteva zile petrecute în Oraşul Artiştilor. Voi fi sincer cu mine şi cu privitorul şi voi lăsa
trăirile mele interioare să se exprime, lucrările finale
devenind cu siguranţă o surpriză până şi pentru mine.
Există mulţi oameni ca mine ce au temeri atunci când
pasiunea pentru artă încearcă să îi împingă să deseneze, să picteze. Există temerea lipsei de exerciţiu,
temerea că nu eşti capabil să realizezi ceea ce îţi
doreşti, temerea că vei strica materialele, temerea că
vei arunca pânza înainte de a fi finalizată, din cauza
frustrării că nu eşti atât de bun pe cât te credeai şi,
evident, există temerea de a arăta publicului ceea ce
ai realizat.
Deşi va fi greu, voi încerca să las totul la o parte şi
să intru într-o stare de efervescenţă spirituală care
să mă motiveze să îmi dau cărţile pe faţă şi să pun
pe pânză ceea ce înseamnă viaţa pentru mine în momentul în care lucrez, ceea ce sunt eu ca entitate
în momentul în care nu există nimic altceva decât
relaţia dintre mine şi pânză, trăcând peste supărări
şi temeri.
zând o expoziţie în doar câteva zile. Zilnic, în Oraşul
Artiştilor voi studia, voi lucra şi voi transforma câteva
pânze în nişte tablouri ce vor fi expuse în Galeria Art
Point din Piaţa Mică, vernisajul având loc în cadrul
evenimentului naţional Noaptea Albă a Galeriilor din
11 octombrie.
Fără o pregătire prealabilă, fără siguranţa că desenul
îmi mai este familiar şi fără să ştiu dacă munca mea
din ultimii ani mi-a schimbat percepţia asupra liniilor
artistice şi a culorii, voi realiza o expoziţie-experiment
pentru a demonstra, mie în primul rând, dar şi tuturor

years ago by working and creating an exhibition in
only a couple of days. Every day, in the City of Artists,
I will study, work and transform a couple of canvases
into paintings that will be exhibited at the Art Point
Gallery in the Small Square and the exhibition will be
opened on October 11 during the nationwide event of
The White Night of Art Galleries.
With no preliminary training, without the certainty
that drawing is still a familiar practice to me and not
knowing if my work over the past few years has changed my perception of artistic lines and colors, I will

Voi încerca să mă întorc la abilităţile din trecut şi,
folosindu-mă de creion şi pensulă, să mă delimitez
foarte clar de viaţa de zi cu zi, conectându-mă la viaţa mea interioară pe care o trăiesc fără să îmi dau
seama. Şi tocmai pentru că nu am dezvoltat exerciţiul
lucrului, nu poate deveni ceva fals, fiind sigur că prin
artă voi reuşi să scot la suprafaţă această dualitate a
personalităţii mele şi vom descoperi cu toţii o surpiză
plăcută.
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create an experiment-exhibition to demonstrate, first
and foremost to myself, but also to all art enthusiasts,
that anyone can regain their old skills. I want to dot
the i’s and cross the t’s and figure out if I can create a
personal exhibition (my first ever) with a little bit of talent that has remained raw during all these years but
also with an unaltered desire to make art and pristine
imagination. I will not choose a particular theme and
I will not settle on a certain technique beforehand. I
will let everything happen during the several days that
I will spend in the City of Artists. I will be honest with
myself and with the viewers and I will allow my inner
experiences to unfold so that the final artworks will be
a surprise even for myself.
There are lots of people – and I am one of them who become fearful when their artistic passion tries
to drive them towards drawing and painting. There is
a fear of being out of practice, the fear that you are
not capable of accomplishing your goal, the fear that
you will waste your materials, the fear that you will
throw away your canvas before it is finished based
on the frustration that you are not as good as you
thought you were and, obviously, the fear of publicly
showing your creation.
Although it is going to be difficult, I will try to leave
everything behind and enter a state of spiritual effervescence that will motivate me to bring out the most
honest version of myself so that I can convey what
life means to me while I am working on the canvas
and what kind of individual I am when there is nothing
standing between me and the canvas, while getting
over any upsets or fears that may arise.
I will try to go back to the skills I once had in the past
and use the pencil and the paintbrush in a conscious
attempt to detach myself from daily life while becoming connected to my inner life that I am experiencing without noticing. And this cannot turn into a fake
endeavor specifically because I have not developed
this artistic practice and I am sure that I will manage
to uncover this duality in my personality through art
and we will all be pleasantly surprised by the result.
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CASĂ PENTRU ARTIȘTII
DIN TOATĂ ȚARA

SIBIU – A HOME FOR ARTISTS FROM ALL OVER THE COUNTRY
Doi artiști stabiliți la Sibiu cu ani în urmă
sunt autorii unei expoziții de pictură găzduite, în perioada 1-15 septembrie, de
Galeria Art Point din Piața Mică. Bogdan
Prundaru și Sergiu Bota au făcut echipă
în expoziția ce a fost prezentată publicului
sibian în prima jumătate a lunii în cadrul
proiectului Orașul Artiștilor.

BOGDAN PRUNDARU
Bogdan Prundaru este din Întorsura Buzăului, iar din
2012 locuiește la Sibiu, unde a terminat și școala.
Pictează de când se știe și își amintește că prima sa
pictură murală s-a intitulat „Paradisul”. „Pentru mine,
pictura reprezintă o stare de spirit, în primul rând, și
gândurile pe care în mod normal nu le împărtășesc în
mod verbal”, spune artistul.
Temele cel mai des abordate sunt legate de peisaje,
astfel că lucrează mult în aer liber. Pictează și portrete ușor abstracte, lucrează cu multă culoare nediluată
în ulei și îi place să realizeze lucrări mai păstoase.
Preferă culorile calde, dar îi place și contrastul dintre
culorile intense și cele pastelate.
Spune că sunt multe părți frumoase ale acestei meserii, pe care el o numește un stil de viață. „Faptul
că nu există un om care a inventat pictura mă duce
cu gândul la faptul că aceasta este un dar pe care
pictorul îl manifestă cum vrea. După părerea mea,
nu există reguli cu privire la pictură. Ea este vastă,
infinită. Pictură, egal libertate”, e de părere artistul.

Two artists who have been living in Sibiu
for many years are the authors of a painting exhibition hosted during 1-15 September by the Art Point Gallery in the Small
Square. Bogdan Prundaru and Sergiu Bota
have teamed up for this exhibition presented to the people of Sibiu during the first
half of September, which is part of the City
of Artists project.

În prezent, lucrează la o colecție proprie ce implică
mult efort, lucrări pe suprafețe foarte mari. Îl inspiră
ceea ce vede în jur: muzica, întâmplările personale,
unele emoții, dorințe sau chiar rețineri cu privire la
anumite lucruri. Pentru el, Sibiul reprezintă o sursă
de inspirație, având în vedere că îi place să picteze
peisaje urbane.
Bogdan Prundaru is from Întorsura Buzăului but he
has been living in Sibiu since 2012, where he also
finished his studies. Presently he is working on a personal collection of very large canvases that involves a
lot of effort. He is inspired by his surroundings: music,
personal events, various emotions, desires or even
restrains concerning certain matters. Sibiu is for him
a source of inspiration since he enjoys painting urban
landscapes.
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SERGIU BOTA
Originally from Baia Mare, Sergiu Bota has been living in Sibiu for several years pursuing his passion
for painting by working as a plastic artist. He discovered his passion and talent for painting in the 4th
grade when he was 10 years old and he started by
reproducing all that he saw around him. Surrealism

SERGIU BOTA
Originar din Baia Mare, Sergiu Bota locuiește de
câțiva ani la Sibiu, unde își continuă pasiunea pentru
pictură, de meserie fiind artist plastic. Și-a descoperit
pasiunea și talentul pentru pictură în clasa a IV-a, pe
când avea vreo 10 ani, începând să reproducă tot
ce vedea în jurul lui. „Consider că prin pictură îmi
pot exprima sentimentele, gândurile și pot transmite
mesaje profunde tuturor celor care apreciază arta,
citatele mele preferate fiind: <<Arta este punere în
operă a adevărului>> și <<Arta este intuiție, nu adevărul gol>>”, mărturisește artistul. Stilul în care se
regăsește și își pune în valoare ideile este suprarealismul, favoritul lui în acest sens fiind Salvador Dali. Și
pictorul belgian Magritte este un punct de reper pentru Sergiu Bota, care în Orașul Artiștilor va expune 3
lucrări ce fac parte dintr-o colecție intitulată „Morala”.

is his defining style and he puts forward his ideas
based on this movement. Salvador Dali is his favorite
representative of this movement. The Belgian painter
Magritte is also a reference point for Sergiu Bota who
will exhibit in the City of Artists three of his artworks
that are part of a collection called “Morality”.
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Mulţumesc frumos pentru că organizaţi workshopurile de pictură în Oraşul
Artiştilor şi totodată vreau să vă felicit pentru că timpul petrecut alături de
dumneavoastră a fost unul de calitate. Mulţumesc frumos, de asemenea,
domnului profesor Cătălin Precup pentru că sub îndrumarea dânsului am
reuşit să dăm viaţă picturilor noastre.
Thank you very much for organizing the painting workshops in the City of Artists and I
would also like to congratulate you because the time spent with you was really precious.
Also, I would like to extend my immense gratitude to professor Cătălin Precup because
we managed to bring our paintings to life with his guidance.

DANA-MARIA SOLOMON-PARASCHIV
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Turul galeriilor / muzeelor de artă
B Muzeul Brukenthal (Pţa. Mare nr. 4-5) Așa cum
orice oraș are obiective puternic iubite de localnici
și mult vizitate de turiști, Sibiul are Muzeul Brukenthal, care și-a câștigat locul în conștiința colectivă ca
„locație a artei”. Acest statut este susținut de galeriile de artă de mare valoare și însemnătate regăsite
aici, formate din obiecte pe care însuși Samuel vom
Brukenthal, guvernator habsburgic al Transilvaniei, a
început să le colecționeze începând cu anul 1754.
Astăzi, muzeul de-a întregul este o piesă de artă ce
merită văzută de la un capăt la altul, de la arhitectura
exterioarelor și până la frumusețea și bogăția interioarelor.
C Galeriile de Artă Europeană - Palatul Brukenthal (Pţa. Mare nr. 4-5) Fiind parte din muzeu, Galeriile Artei Europene sunt găzduite de clădirea Palatului
Brukenthal, poziționată pe o latură din Piața Mare a
Sibiului și construită în stil baroc. Acestea cuprind
aproximativ 1.200 de lucrări de artă datate din sec.
XV - XVIII, aparținând perioadelor: renascentistă, flamandă, germană, austriacă, italiană, spaniolă și franceză. Este genul de loc pe care orice iubitor de artă
nu ar trebui să îl rateze.

D Galeria de Artă Românească - Casa Albastră
(Pţa. Mare nr. 5) Expoziţia permanentă de Artă Românească urmăreşte evoluţia picturii din România în
perioada secolelor XVIII-XX, bazându-se pe principii
cronologice şi stilistice în etalare. Aici, sunt prezentați
artiştii reprezentativi ai artei naţionale, dar și fondul
de pictură transilvăneană, unul dintre cele mai bogate din ţară. Pentru cei care apreciază arta autentică,
națională, este un adevărat rai!

E Galeria de Artă Contemporană (str. Tribunei nr.
6) Mergând mai departe, ajungem la Galeria de Artă
Contemporană, unde artiștii momentului își expun
creațiile. Galeria joacă un rol cheie în promovarea lor,
având un caracter orientat către public, o selecție și

o prezentare liberă și inovatoare a expozițiilor. Interesant aici este depozitul vizitabil - un concept inedit,
care permite vizitatorilor să se bucure de artă chiar
dacă exponatele sunt așezate într-o manieră specifică depozitării.

F Galeria de Artă a Uniunii Artiștilor Plastici (Pţa.
Mare nr. 12) O altă locație care vibrează prin puterea
artei este Galeria Uniunii Artiștilor Plastici, care se găsește tocmai în zona 0 din Sibiu, Piața Mare. Într-un
spațiu suficient de generos, cu ferestre mari care te
invită la descoperire, stau mereu piese de artă plastică, ce își așteaptă privirile și aprecierile. Și nu întârzie
să apară, căci vizitatori trec mereu pragul galeriei, cu
atât mai mult cu cât găzduiește periodic vernisaje și
întâlniri cu artiști.

G Sala de expoziții a Primăriei - Centrul de Informare Turistică (Pța. Mare) Pe latura opusă a Pieței
Mari, mai exact la parterul Primăriei Sibiu, sala Centrului de Informare Turistică a primit și o altă valență
- aceea de spațiu expozițional - care îi aduce un mare
plus prin întrebuințarea în scop cultural a locului disponibil. Aici, turiștii, dar și localnicii care se hrănesc
cu artă de calitate, trec pragul locației, pentru a intra
în lumea unor artiști cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, dar care sunt întotdeauna plăcut de descoperit.

H Turnul Sfatului (Pţa. Mică) Fiind un simbol al
Sibiului, Turnul Sfatului, aflat la extremitatea dintre
Piața Mare și Piața Mică, primește vizitatori din toată lumea în interiorul său. Turiștii se pot bucura, pe
lângă panoramele deosebite sau sistemul ascuns al
ceasului, și de expoziții de artă desfășurate periodic în încăperile de la câteva dintre etajele turnului.
Acestea se dovedesc a fi un popas bun pentru cei
care urcă în grabă scările și vor câteva momente de
odihnă în drumul lor înspre vârf.
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Turul galeriilor / muzeelor de artă
Turul gastronomic
Turul Instagram
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Turul gastronomic (restaurante şi cafenele
prietenoase cu arta)
zilnice inedite, ce sunt născute din imaginația bucăB Sibio (Piaţa Mică nr. 3)
În topul locațiilor prietenoase cu arta contemporană
este Sibio, de unde merită să începeți turul pentru
un fresh sau cafea ca la carte, o poveste bună cu
Adi, sufletul locației, ori o porție de artă gratuită, dar
valoroasă. De-a lungul timpului, s-au perindat aici, în
hub-ul creativ din Piața Mică, artiști de toate felurile,
care au expus liberi fotografii, instalații de artă sau
lucrări plastice de luat în seamă.

C Lili’s (Piaţa Mică nr. 30)
Nu atât ca spațiu expozițional pentru artiști, cât ca
o locație care abundă în artă, prin simpla existență,
Lili’s este un popas bun în turul nostru. Pereții locului
par a fi așa de când lumea - îmbrăcați în lucrări de
artă care transmit povești umane, calde. Povești atât
de personale, precum iubirea pentru animale, dar mai
ales pentru câini și cu precădere pentru un anumit
câine, portretizat în fel și chip în multe dintre încăperi.

D Monsieur Joben (Piaţa Mare nr. 9)
Mergem mai departe la doi pași, în Piața Mare, acolo
unde Monsieur Joben ne invită la răsfăț culinar. Tot de
răsfăț, dar unul artistic, avem parte dacă privim pereții locației, ce includ picturi realizate recent tocmai de
unul dintre chelnerii restaurantului. De așa ambianță
selectă să tot ai parte, în plin centru al orașului!

E Geea Caffe (str. Avram Iancu nr. 4)
Geea Caffe este genul de locație pe care trebuie să
o înțelegi, dar mai ales să o simți, de la prima vedere. La nivel artistic, ambianța este eclectică, iar stilul
pendulează între clasic, boem, baroc și renascentist.
Este genul de loc prietenos cu arta, astfel că fiecare
colț e utilizat încât să o pună în valoare. Ba chiar,
dacă n-ai știi ce este Geea, ai putea crede că e o
adevărată galerie.

F Capsicum (str. Ioan Lupaş nr. 18)
Fie îl știi, fie nu, dar ar fi bine să-l încerci! În completarea artei gastronomice, realizată prin preparate

tarului șef, poți experimenta aici și arta plastică, în
toată frumusețea ei. De altfel, simplitatea amenajării
îți va da răgaz să te focusezi pe arta în sine, regăsită
pe cele câteva tablouri expuse pe pereți. De găsit și
încercat în Parcul Astra!

G House of Ellixirz (str. Turnului nr. 6)
Coborâm înspre orașul vechi, pe Scările Turnului,
acolo unde s-a deschis recent o nouă locație numai
bună pentru un cocktail bun. Și nu s-a deschis oricum, ci direct cu o expoziție, ce arată că este un loc
prietenos cu arta și iubitorii de frumos. Știm direct
de la sursă că locația va continua în același sens,
deci ne putem declara mai mult decât încântați să
adăugăm încă un spațiu non-conformist în Sibiu, în
care artiștii pot expune liberi.

Turul Instagram
Locuri perfecte pentru a face poze în Sibiu,
recomandate de Adrian Prişca (www.instagram.com/
adrian.prisca)

B Piaţa Aurarilor
(cu vedere de pe scări către Piaţa Mică)

C Porticul de la Casa Artelor, Pţa. Mică
(cu vedere către Turnul Sfatului)

D Podul Minciunilor, Pţa. Mică
(cu vedere către Turnul Sfatului)

E Piaţa Huet - casele colorate
F Scările Turnului
(cu vedere din Pţa. Huet spre baza scărilor)

G Pasajul Scărilor (cu vedere dinspre strada
Turnului spre Biserica Evanghelică şi scările
care urcă spre Pţa. Huet)

H Str. Cetăţii (cu vedere spre casele colorate din
zona Muzeului de Istorie Naturală)

I Pţa. Mare (recomandare: la apus, cu soarele
surprins între Primărie şi Muzeul Brukenthal)

DIANA-RIBANA

A

rta este un stil de viață,
sunt liberă să creez
și să fiu eu

Data nașterii: 23.03.1985 Locul nasterii: Sibiu
Legătura cu Sibiul: locul meu de naștere, acasă!
Tehnici și teme preferate: pictura, universul, natura
Ultima expoziție personală: în liceu
Descrie arta ca pe un stil de viață. O pasiune
care îi permite să creeze și îi dă posibilitatea să
fie ea, inventivă și liberă să-și așterne ideile în
orice formă și culoare. Fashion designer și artist
plastic în cadrul Teatrului pentru copii și tineret
Gong din Sibiu, Diana-Ribana este prezentă lunar
în Orașului Artiștilor cu atelierele pentru copii,
acum fiind și unul dintre artiștii care expun în
cadrul proiectului. Expoziția ei de pictură poartă
simbolic denumirea „The Universe Has My Back”
și reprezintă secvențe și trăiri ale autoarei. Despre Diana-Ribana și pasiunea pentru pictură sau
artă în general, ne-a spus chiar ea într-un scurt
interviu:

O să expui, în perioada 16-30 septembrie, în cadrul
proiectului Orașul Artiștilor. Câte lucrări cuprinde
expoziția și ce teme abordezi?
O să expun 5 lucrări, picturi în acrilic, secvențe și
trăiri ale mele care sunt conectate cu universul. De
altfel, expoziția se și intitulează THE UNIVERSE HAS
MY BACK.
Fashion designer și, totodată, artist plastic. Când
ți-ai decoperit pasiunea pentru pictură și cum se
combină cele două?
Pictură, mai apoi fashion designer. La vârsta de 3 ani,
am început să descopăr pictura, iar pasiunea pentru
aceasta s-a dezvoltat pe parcursul studiilor ce le-am
urmat la Liceul de Artă din Sibiu. Moda a venit în viața
mea mult mai târziu. În clasele primare am început
să-mi pictez hainele, iar de aici a fost un mic pas,
urmând secția Design Vestimentar la facultate și câteva prezentări de modă. Mai apoi, visul de a avea un
atelier de design vestimentar s-a împlinit.
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Ce alte pasiuni mai ai în afară de cele două?
Călătoritul este o dependență de-a mea din ultima
vreme.
Revenind la expoziție, în cât timp ai pregătit lucrările ce vor fi expuse?
Lucrările au fost realizate pe parcursul unui an.
Îți amintești care a fost primul tablou pe care l-ai
pictat și câte ai realizat până în prezent?
Pictam clovni triști. Nu îmi aduc aminte numărul lucrărilor, nu țin o evidență, sunt o sumedenie de trăiri
transpuse pe hârtie sau pânză.
Care sunt temele abordate și tehnicile de lucru? Ce
îți place cel mai mult să pictezi și ce culori folosești
cel mai des în tablourile tale?
Temele sunt diverse, nu sunt constantă. Tehnica de
lucru este pictura în acrilic. Prefer să pictez secvențe
și trăiri intense, în culori cât mai vii.
Ai ocazia să lucrezi cu numeroși copii la Teatrul
Gong. Cum descrii activitatea de acolo și cât de
mult te încarcă cu energie micuții?
Ador munca mea din cadrul Teatrului Gong. Sunt
artist plastic de aproximativ 6 ani, susțin Ateliere de
Creat Povești pentru copii, lucrez și la spectacole, realizez costume, pictură și altele. Pe scurt, multă ener-

gie și zile creative. Colegii au devenit casa și familia
mea actuală.
Ce îi înveți pe cei mici și cât de receptivi sunt?
Îi învăț să fie creativi, să spună povești, să fie fără
frică și deschiși. Copiii sunt extrem de receptivi atunci
când mediul e unul plăcut!
Cum arată o zi din viața Dianei?
Fiecare zi e unicat și surprinzătoare, singura rutină
este cafeaua și mersul la sală.
Cum ai evoluat, ca artist și ca om, de-a lungul anilor?
Am evoluat ca om, mai apoi ca artist. Arta e un stil de
viață, sunt liberă să creez și să fiu eu.
Ce reprezintă Sibiul pentru tine și care sunt activitățile tale favorite în oraș?
Sibiul înseamnă acasă. Îmi place să mă plimb cu bicicleta prin parcul Sub Arini. În plus, Sibiul e un oraș
propice pentru artă, îți creează spațiul, dar și mood-ul
chill pentru a fi creativ.

Diana-Ribana: “Sibiu is an auspicious city for making art because it gives
you the space to be creative but also a chill vibe”.
For Diana-Ribana, Sibiu is “home”. She describes art
as a way of life, a passion that allows her to create
and offers her the possibility to be herself, inventive and free to set down her ideas in any shape and
color. A fashion designer and plastic artist working
at the Gong Theatre for Children and Youth in Sibiu,
Diana-Ribana participates each month in the City of

Artists with workshops for children and now she has
also become one of the exhibiting artists within this
project. Her painting exhibition will be held during
16-30 September 2019 and bears the symbolic title
“The Universe Has My Back”, presenting the most
recent moments and feelings of her life.
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IULIA MESEA
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Materie,
forma, idee.
O EXPOZIŢIE DE SCULPTURĂ

S

unt prea puţine spaţii destinate expoziţiilor de artă, ar putea spune orice artist care doreşte
să organizeze un eveniment expoziţional la Sibiu! Se expune în săli acreditate, cu tradiţie în
organizarea de manifestări de acest fel, dar şi în spaţii mai nou amenajate în acest scop sau, pur
şi simplu, în locaţii neconvenţionale. Şi se consumă artă.

Prezentam în numerele trecute ale revistei Oraşul
Artiştilor, Salonul UAP organizat în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu /FITS/ 2019, în
care au fost prezenţi membrii filialei locale a UAPR,
precum şi invitaţi de la Râmnicu Vâlcea, Deva şi
Bistriţa. Sălile Galeriei din Piaţa Mare (unde intrarea
este gratuită) şi ale Casei Albastre (unul dintre sediile Muzeului Naţional Brukenthal, unde biletul constă
doar câţiva lei) au adăpostit lucrări de bună calitate
semnate de plasticieni deja cunoscuţi, precum şi de
cei în afirmare. Situate în Piaţa Mare, unul dintre cele
mai frumoase locuri ale oraşului în care se întâlnesc
armonios arhitecturile secolelor trecute, cele două
sedii adăpostesc permanent evenimente de artă.
Mereu artă contemporană la Galeria UAP, deseori de
patrimoniu la Casa Albastră. Nu le ocoliţi!

Voi rămâne la intenţia iniţială cu care am plecat la
scrierea acestui text, enunţată în titlu, aceea de a
prezenta expoziţia organizată într-un alt spaţiu instituţional destinat artei contemporane care aparţine
Muzeului Naţional Brukenthal, Galeria de Artă Contemporană, dar voi insera şi o referire la o manifestare recentă, de tipul celor care extind spaţiile în care se
desfăşoară evenimente artistice. Este vorba despre
„Talciocu’ mic. Poemobiecte”, asamblaje, instalație
site specific, creat de Alexandra Stoica, Andrei Popa,
Cătălin Precup, Ilie Mitrea şi „Street Invaders” (Andrei
Popa&Alexandra Stoica), care au găsit calea cu miez
poetic şi cu ecou de joacă, de a ne aminti că poezia
este în noi şi în jurul nostru dacă ştim să ascultăm şi
să privim. Poezia e în amintiri, în foi rătăcite, într-un
joc descompletat şi un creion rupt, poezia e în gestul
de a-l asculta cu bucurie pe cel de lângă tine şi e în

lumina serii pe chipul celui drag. Şi e pusă în versuri
prin vorbele măiestrit potrivite de Gellu Naum, Marin
Sorescu sau Mircea Ivănescu şi notate acum pe o
valiză, o umbrelă şi o paletă de culori. Chiar dacă aţi
ratat această experienţă poetică, urmăriţi orice nou
moment semnat de autorii ei, ale căror propuneri şi
variante de a face şi a consuma artă par să fie mereu
„fresh&smart&fun”.

compuse din mai multe elemente delicate prinse în
angrenaje complicate, lansate în spaţiu, dar oprite
înainte de desprindere, din eterna nevoie de întoarcere la matcă. Mişcarea nu e repetativă, deşi aparent
revine, mereu, dar aparenţa e înşelătoare, căci „cercul devine o spirală”, întoarcerea este perpetuă, dar
mereu la un nivel înspre înalt, cum preciza artistul, iar
mişcarea păstrează speranţa unei relansări.

Între exuberanţa jocului şi gustul amărui al unui vis
întrerupt se plasează experienţa expoziţională semnată de sculptorul Dumitru Radu, acum desfăşurată
în sala mare a Muzeului de Artă Contemporană. Am
avut un sentiment intens de bucurie trăită ca într-una
din zilele copilăriei săptămâna trecută când am
asistat la vernisaj. Impactul cu lucrările lui Dumitru
Radu ţine de o emoţie de tip ludic în care zâmbetul sincer pe care nu ţi-l poţi reţine se întâlneşte cu
un sentiment de mirare şi o curiozitate referitoare la
imponderabilitatea pe care ele o sugerează. „Eterna
întoarcere” este dominată de tentaţia zborului prezent
în aproape fiecare piesă aflată în expunere, lucrări
ce par să treacă uneori de la sculptură la instalaţie,

Întâlnirile atât de fireşti dintre materialele pe care
sculptorul le îmbină şi priceperea cu care transformă
suportul / soclul / în componentă a lucrării, care impune inedite plasări în spaţiu elementului din bronz,
descriind arce, curbe, elipse, declanşează noi sensuri
şi semnificaţii în zona spiritualului. Pasionat de bronz
mai ales, între materialele cu care lucrează, artistul
îi intuieşte acestuia potenţele şi le exploatează atât
în felul în care îl modelează, cât şi în variantele în
care îl alătură, în sofisticate angrenaje, lemnului sau
marmurei.
Formele ne surprind mai cu seamă atunci când cele
antropomorfe se îmbină cu cele ale unor instrumente
muzicale care modifică fireştile forme umane, mul-
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tiplicând sensurile şi înţelesurile personajelor aflate
între zbatere şi zbor. Pâlniile trompetelor emană sau
absorb, cântă şi plâng, balansează sau plutesc în
ritmul pe care chiar ele îl declanşează, vibrează, se
înalţă şi coboară. Plasarea formelor şi a operei lui Dumitru Radu sub semnul muzicii nu este întâmpălătoare, căci printr-un sentiment profund religios, artistul
pare să aibă acces privilegiat la sunetele înălţătoare
ale muzicii divine, pe care doreşte să ne-o transmită
şi nouă.
Acum în deplină maturitate creatoare, absolvent al
Academiei de Arte „Ion Andreescu” din Cluj Napoca,
Dumitru Radu (n. 1957) este autorul unei opere complexe pe care a prezentat-o în numeroase expoziţii
de grup din ţară şi străinătate şi 12 expoziţii personale susţinute la Bucureşti, Rânicu Vâlcea, Târnovo
şi Sibiu. Este conferenţiar la Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, membru al UAPR
şi al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici Profesionişti.
Aţi observat, fără îndoială, că expoziţiile de sculptură
sunt mult mai rare decât cele ale altor arte vizuale.
Oferiţi-vă această experienţă!

Artpoint - Orașul Artiștilor
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MATTER, SHAPE, IDEA.
A SCULPTURE EXHIBITION
by Iulia Mesea
The experience of the exhibition created by sculptor
Dumitru Radu recently held in the large hall of the
Contemporary Art Museum in Sibiu is situated between the exuberance of play and the bitter taste of
an interrupted dream. Last week when I attended the
opening of the exhibition I had an intense feeling of
joy similar to when I was a child. The impression you
are left with after seeing the works of Dumitru Radu
is that of a playful emotion in which the sincere smile
that you cannot hold back meets a feeling of awe
and curiosity related to the weightlessness that his
art suggests.
The natural combination of materials that the sculptor
employs and the skill with which he shapes the stand
/ pedestal / in the composition of his work, in which
the element of bronze is uniquely situated creating
arches, curves and ellipses, unleashes new spiritual
meanings and senses.
Currently at the height of his artistic career, graduate
of the “Ion Andreescu” Art Academy in Cluj Napoca,
Dumitru Radu (b. 1957) is the author of a complex
oeuvre that he has presented in numerous group
exhibitions in Romania and abroad and 12 solo exhibitions in Bucharest, Râmnicu Vâlcea, Tarnovo and Sibiu. He is a lecturer at the Orthodox Theology Faculty
of the University of Bucharest, member of UAPR and
of the International Association of Art.

Rod

UN NOU GRUP DE VIITORI
GRAFICIENI ŞI PICTORI, LA SIBIU

U

n nou val de artiști iese la rampă prin pictură și grafică, la Sibiu! Reuniți sub numele
ROD, tinerii artiști sunt elevi sau absolvenți ai
Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu”,
iar de curând au organizat și prima lor expoziție
în această formulă, care a fost și catalizatorul
formării grupului.
Grupul a fost înființat în vara anului 2019, iar la baza
formării acestuia a stat chiar expoziția cu același
nume, desfășurată între 19-25 august, la nivelul 1
din Turnul Sfatului. Lucrările expuse au fost inspirate
de lumea satului, fiind fie reprezentări idilice ale unor
momente din viața țăranului român sau ale pitorescului peisaj rural, fie alegorice, plecând de la condiția de
homo faber a săteanului și de la rodul muncii sale.
„Odată cu munca la această expoziție, care a luat o
bună parte din vacanță, cei prezenți acum în grup șiau dat seama că spre a preîntâmpina piedici și probleme diverse și pentru a câștiga experiență trebuie
să facă ceva mai trainic, să fie mai organizați și uniți,

să-și reprezinte mai bine interesele, să fie mai activi
și să ajungă treptat la un nivel ridicat de profesionalism, însă au nevoie de sprijin, mai ales la început”, a
declarat Cătălin Precup, profesor al Școlii Populare de
Arte și Meserii „Ilie Micu” și unul dintre coordonatorii
grupului Rod, alături de prof. Lavinia Crețu, ambii, de
altfel, membri sau iniţiatori de astfel de grupuri din
care fac parte artişti profesionişti.
Așa a luat naștere grupul Rod, o cooperativă educațională afiliată Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie
Micu” din Sibiu, concepută ca platformă de promovare și susținere a debutanților în artele vizuale. „O
acțiune extracurriculară, în completarea cursurilor, în
care să coordonăm elevi care își doresc să fie mai implicați, de exemplu să învețe mai multe despre organizarea unei expoziții, căci expozițiile sunt foarte importante în activitatea unui artist sau grup de artiști”,
așa descrie prof. Cătălin Precup grupul Rod. Tinerii
artiști participă constant și la expoziții organizate de
școală, însă scopul grupului este ca, pe viitor, aceștia
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să-și poată organiza singuri expozițiile, să-și aleagă
teme, titluri, parteneri de expoziții sau spații de expunere potrivite. Grupul este deschis atât cursanților
actuali ai școlii, cât și celor viitori ori absolvenți, care
pot participa ca invitați.

Scopul grupului: dezvoltarea
tinerilor artiști
Scopul principal al formării grupului Rod este de a
susține dezvoltarea tinerilor artiști. „Până la urmă,
cum poate evolua un novice dacă nu are susținere?
O comunitate de artiști care să-l stimuleze și un public să-i ofere feedback sunt cele două surse atât de
necesare de sporit încrederea în sine. Așa că noi am
inițiat-o pe prima, nu știm cât va rezista căci depinde
destul de mult și de a doua, de lumea care să vină la
evenimentele artistice ale grupului Rod și în general”,
mai spune coordonatorul grupului.
În continuare, grupul va căuta noi locuri de expoziție,
chiar și în alte orașe. Participanții la prima expoziție
sunt: Ciprian Badiu, Dariana Baltador, Claudia Bașturea, Felicia Drăghici, Iulia Florea, Florentin Logigan,
Ioana Claudia Mărgărita, Laura Nan, Magdalena Neculaescu, Natalia Pocol, Marilena Popa, Lenuța Sandu și Lucia Ștefan.
Activitatea grupului Rod poate fi urmărită pe Facebook: facebook.com/GrupulROD

ROD – a new group of future
graphic artists and painters
in Sibiu
Meet the new wave of graphic artists and painters in
Sibiu! Coming together under the name of ROD, the
young artists are students or graduates of the “Ilie
Micu” Popular School of Arts and Crafts in Sibiu and
recently they have organized their first collective exhibition under this name, event which also sparked the
creation of the group.
The group came together in the summer of 2019
based on the exhibition with the same name that
was organized between 19-25 August in the Council
Tower of Sibiu. This is how ROD came into being, an
educational cooperative affiliated with the “Ilie Micu”
Popular School of Arts and Crafts in Sibiu, designed
as a platform for promoting and supporting beginners in the visual arts, coordinated by Cătălin Precup, professor at the “Ilie Micu” Popular School of
Arts and Crafts, together with prof. Lavinia Crețu, who
are both, in fact, members or initiators of other such
groups of professional artists.
The young artists are also constantly taking part in
exhibitions organized by the school but the purpose
of this group is for them to be able to organize their
own exhibitions in the future, to learn how to choose
their themes, titles, exhibition partners or adequate
exhibition spaces. The group is open to current students of the school as well as to future graduates that
can be invited to participate.
Further on, the group will search for new exhibition
spaces even in other cities. The artists who participated in the first exhibition are: Ciprian Badiu, Dariana Baltador, Claudia Bașturea, Felicia Drăghici, Iulia
Florea, Florentin Logigan, Ioana Claudia Mărgărita,
Laura Nan, Magdalena Neculaescu, Natalia Pocol,
Marilena Popa, Lenuța Sandu și Lucia Ștefan.

ORAŞUL ARTIŞTILOR SIBIU, PIAŢA MICĂ
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!
WORKSHOP-URI
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Pentru a participa la workshop-uri este nevoie de înscriere prealabilă
completând formularul ce îl puteți găsi la adresa www.aios.ro/ateliere.

14 SEPTEMBRIE (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.

26 SEPTEMBRIE (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.

1-4 OCTOMBRIE (11:00 - 20:00)
Pregătirea expoziţiei-experiment „Prezentul din
trecut” (workshop public, fără posibilitate de participare). Sub coordonarea lui Sofian Albert (artist
şi doctor în arte vizuale), Tudor Şt. Popa va studia,
va lucra şi va transforma câteva pânze în nişte
tablouri ce vor fi expuse în Galeria Art Point din
Piaţa Mică. Mai multe detalii găsiţi la pag. 2

ATELIERE CU PĂRINŢII
În fiecare weekend – 11:30-18:00
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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EXPOZIŢIILOR
PIAŢA MICĂ, SIBIU

GALERIA

EXPOZIŢIE-EXPERIMENT
„Prezentul din trecut”
Tudor Ştefan Popa
EXPOZIŢIE DE PICTURĂ
Bogdan Prundaru,
Sergiu Bota
1-15 SEPTEMBRIE
Despre artişti - pag. 6-9
Doi artiști stabiliți la Sibiu cu ani în urmă
sunt autorii unei expoziții de pictură găzduite, în perioada 1-15 septembrie, de
Galeria Art Point din Piața Mică. Bogdan
Prundaru și Sergiu Bota au făcut echipă
în expoziția ce este prezentată publicului
sibian în prima jumătate a lunii septembrie în cadrul proiectului Orașul Artiștilor.

EXPOZIŢIE DE PICTURĂ
„The Universe Has My Back”
Diana-Ribana
16-30 SEPTEMBRIE
Interviu cu Diana-Ribana - pag.15-17

1-13 OCTOMBRIE
Despre expoziţie - pag. 2-5
11 OCTOMBRIE, ORA 20:00 - Vernisajul
expoziţiei „Prezentul din trecut” în cadrul
evenimentului național Noaptea Albă a
Galeriilor.
Sunt peste 15 ani de când Tudor Șt.
Popa nu și-a mai pus talentul pe pânză.
Dar pasiunea pentru artă, cultivată mai
ales în perioada în care a fost elev la Liceul de Artă din Sibiu, l-a însoțit la tot
pasul în anii care au urmat și continuă
să o facă și azi. Așa că provocarea pe
care și-a lansat-o îl bucură și, totodată,
îl obligă să iasă din zona de confort pentru a reveni la o plăcere veche, cu grijă
păstrată și îngrijită în cufărul cu pasiuni.
Prin această expoziţie-experiment, Tudor
vrea să răspundă la două întrebări ce îl
macină: oare poate cineva pasionat de
artă să revină la vechile obiceiuri şi, oare,
atunci când alegi să urmezi un cu totul
alt drum în viaţă, te vei desprinde definitiv de latura ta creativă?

Pentru Diana-Ribana, Sibiul înseamnă
“acasă”. Descrie arta ca pe un stil de
viață. O pasiune care îi permite să creeze
și îi dă posibilitatea să fie ea, inventivă și
liberă să-și așterne ideile în orice formă 1-15 OCTOMBRIE
și culoare. Expoziția Dianei de la Gale- TURNUL SFATULUI
Înscrieri:
ria Art Point poartă simbolic denumirea
Etaj 1: Expozitie de arta contemporana
„The Universe Has My Back”, reprezinwww.aios.ro/artist
“Frame the Best” #2 (powered by Fratând secvențe și trăiri din viaţa ei.
meshop Sibiu). Ulei pe pânză, ink & marker, pastel, acryl, tehnici mixte.
Etaj 2: Expoziţie de fotografie „Oraşul
„Oraşul– Artiştilor”
este
Artiştilor”
Ana-Maria Nichiţelea
un
eveniment
cofinanțat
de
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