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Un experiment a arătat că oamenii sunt mai creativi 
atunci când sunt puși în fața unor situații dificile. O 
persoană izolată își pune imaginația la contribuție 
pentru a găsi căi de a se elibera, pe când una ce tră-
iește în aria sa de confort, nu are de ce să găsească 
idei creative pentru a trece prin viață. 

Ultimele luni ar fi putut fi foarte ușor scenariul unui 
experiment pentru a demonstra cele de mai sus. Pu-
tem considera că majoritatea artiștilor au avut mai 
mult timp doar pentru ei astfel încât să cocheteze cu 
inspirația. Gândurile cu siguranță au fost mult mai 
multe, iar faptul că lumea s-a oprit în loc nu a făcut 
altceva decât să ajute creativitatea să fie așternută 
pe pânză.

Cu toate acestea, la ce bun opera artistului dacă ea 
nu este văzută, admirată, cumpărată? Nesinguranța 
oamenilor cu privire la ziua de mâine face aproape 
imposibilă misiunea artistului de a-și valorifica arta. 
Mai mult ca oricând, Orașul Artiștilor trebuie să își 
demonstreze rolul și să fie alături de artiștii sibieni. 
Consacrați, debutanți, tineri sau seniori, cu toții își 

găsesc locul pe simezele galeriei Art Point din Pța. 
Mica sau online.  

Voi, iubitorii de artă, trebuie doar să descoperiți fru-
mosul și să “sacrificați” spațiul pereților din propria 
casă pentru a-l umple cu tablouri. Oferiți-vă această 
plăcere!

2 Ilustraţie copertă: Andrea Gabriela Bernath-Doncuțiu

WORKSHOP-URI

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

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 - Orașul Artiștilor” este un eveniment al Asociaţiei  
pentru Înfrumuseţarea Orașului Sibiu (AIOS) și este cofinanţat  

de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu. 
www.aios.ro • www.Facebook.com/OrasulArtistilor • sibiu@aios.ro

Deoarece locurile sunt limitate, 
participarea la workshop-uri se face 
doar pe bază de înscriere. Formularul de 
înscriere îl puteți găsi și online, pe site-ul 
www.aios.ro/ateliere.

De ce aveți nevoie: Veniţi pregătiţi cu bloc de desen/
pânză pentru pictură și culori.

11 IULIE • 17:00 - 19:00
Titlu atelier: Atelier de pictură cu elemente din 
natură
Coordonator: Diana-Ribana
Ce vom face: Vom transforma pânza de pictură într- 
un tablou care să aducă un colțisor de natură în 
camerele copiilor. Vom învăța tehnica de pictură cu 
frunze, crengi, pietricele. De ce aveți nevoie: Toate 
materialele necesare vor fi puse la dispoziție de către 
organizatori.

4 IULIE • 17:00 - 19:00
Titlu atelier: Căsuțele tradiționale din Sibiu
Coordonator: Diana-Ribana
Ce vom face: Vom învăța să pictăm mini căsuțe din 
ceramică (ipsos), fiind inspirați de coloritul căsuțelor 
din Piața Mică. Rezultatele le vom lua acasă și ne 
vom decora camera - o amintire realizată de noi, în 
Sibiu. De ce aveți nevoie: Toate materialele necesare 
vor fi puse la dispoziție de către organizatori.

9 IULIE • 17:00 - 19:00
Titlu atelier: Atelier de pictură în aer liber
Coordonator: prof. Cătălin Precup
Ce vom face: Un prilej de a-i familiariza pe amatori și 
profesioniști cu metode prin care pot să îmblânzeas-
că idei-dragoni, să le cuprindă în compoziții aurite, să 
deprindă cum să le devină fidele, apoi să le încalece 
ca pe nori și să călătorească departe, pe tărâmul cre-
ativității și al măiestriei. 

PROGRAMUL 
ATELIERELOR

din luna 

IULIE

Coordonator proiect: 
Tudor Şt. Popa
Redactori: 
Ana-Maria Mătușoiu
Iulia Mesea

Asistenți proiect: 
Adelina Cristea, Silviu Popa 
Foto: Ana-Maria Mătușoiu
Ana-Maria Nichițelea
Video: Claudiu Boica 

Social media: Paul Opricean
Grafică și DTP: Honterus Sibiu
Tipar: Smart Print Tech SRL
Distribuită gratuit în 500 de 
exemplare.

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

Anul patru
de Tudor Şt. Popa

Oraşul Artiştilor este deschis până în 18 
octombrie 2020 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 115 de zile, căsuţele expo-
ziționale vă așteaptă să le treceţi pragul 
pentru a vă cumpăra o amintire din Sibiu, 
susţinând astfel un artist.

Acordul de participare oferă organizatorilor dreptul 
de a folosi imagini  foto și video realizate la ateliere, 
în scopul promovării activităților AIOS.

ORAŞUL 
ARTIŞTILOR 

SIBIU, PIAŢA MICĂ
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!
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C e să ne fie, oare, cel mai necesar acum, după 
trei luni de spaimă, restricții, haos și blocaj de 

toate felurile, ca să revenim la normalitate? Izolați, 
dar suferind la unison, într-o durere cibernetică între-
ținută prin canale de informare audio-vizuale, încor-
dându-ne în fața fragilității vieții. Intens interconectați 
virtual, dar fără bucuria atingerii. Speram, în primele 
zile ale conștientizării ravagiilor pandemiei CV19 și 
restricțiilor oficial impuse, în care felul nostru de-a 
trăi părea iremediabil uzurpat, la o recuperare, după 
criză, a valorilor fundamentale ale omului, societății și 
naturii. Oprirea bruscă a smintitei curse cotidiene a 
omenirii a refăcut stratul de ozon, a redat amețitorul 
albastru mărilor, a adus pești în canalele Veneției și 
căprioare pe străzile depopulate ale marilor orașe, în 
care oamenii au stat forțat în case. Imagini fascinante 
și șocante totodată, care conțineau și germenele unei 
lumi mai curate și mai bune, dar și spectrul apocalip-
sei.

Viața pare cumva suspendată încă, și parcă suntem 
în așteptarea semnalului cert că răul a fost oprit. Ne-
am schimbat? S-au schimbat prioritățile? Încă nu re-
ușim să evaluăm, dar treptat încercăm să aflăm și să 
înțelegem ce am pierdut. Am câștigat ceva?

Dispariția „Dilemei vechi” (revistă pe care sperăm să 
o recuperăm, totuși), a fost ca un simbol de tipul in-
cendierii cărților în piețe, în apocalipticul roman „451 
Fahrenheit”, al lui Ray Bradbury. Anularea Festivalului 
Internațional de Teatru de la Sibiu 2020 care umplea 
străzile și piețele orașului cu zeci de mii de iubitori 
de artă (mutarea lui online este un admirabil efort al 
TNRS, dar lipsit de substanța acestei arte care con-
stă în întâlnirea directă între actor și spectator), ne-a 
zdruncinat sibienilor bucuria începutului verii, care a 
avut până acum lumina strălucitoare și culorile scenei 
și ale focurilor de artificii, profunzimea spectacolelor 
grele, clasice, moderne sau experimentale și veselia 
teatrului de stradă. Găsim deocamdată resurse lăun-
trice să ne bucurăm de proiectele noastre câștigătoa-
re, iar supraviețuirea proiectului „Orașul Artiștilor” e o 
asigurare de suflet cel puțin pentru viitorul imediat.

revenire de
 IU

LI
A
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EA

În năuceala cu care încercăm să revenim la normali-
tate, deschiderea muzeelor înainte de alte instituții și 
spații publice (decalajul de o săptămână între accesul 
la muzeu și, abia apoi, la terase, a dat naștere glumei 
savuroase cu „are voie la terasă doar cine a fost la 
muzeu”!) a avut o emoție aparte, o poezie a revela-
ției că, da, dincolo de nevoile imediate, ne-a fost dor 
de actul cultural, de valorile păstrate de omenire cu 
eforturi și tezaurizate ca repere de viață și adevăr, 
generație după generație. Spre muzeu privim acum 
și ne amintim, de bruschețea cu care, sub semn coș-
maresc, s-au închis sau s-au anulat expoziții pe care 
eram nerăbdători să le vedem. „Sens și sensibilitate”, 
delicatul eveniment al artistelor din Sibiu și invitatelor 
lor de la Palatul Brukenthal, de la începutul lunii mar-
tie, a avut parte de un vernisaj ca în vremurile bune, 
cu peste 200 de vizitatori, dar a fost închisă după 
doar două săptămâni. Porțile Casei Albastre s-au în-
chis brusc, chiar în ziua în care ar fi trebuit să partici-
păm la deschiderea unei ample expoziții de sculptură 
și artă plastică, semnată „Grigore Minea și invitații”. 

În această perioadă în care incertitudinea ne domi-
nă existența, în care cu greu deosebim realitatea de 
ficțiune, când imaginile de la știri par scene rupte din 
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filme SF, nimic nu pare mai firesc, decât o evadare 
sub semnul fantasticului, al suprarealismului și rea-
lismului magic. Încercăm să ne refugiem în spațiile 
Galeriei de Artă Contemporană, unde, constituiți în-
tr-o formulă inedită, artiștii Andrea Bernath, Claudiu 
Doncuțiu, Maria Modi și Andrei Szabo, ne-au propus 
expoziția Vârstele vieții. Pagubele pandemiei ne în-
tâmpină însă și aici, refuzându-ne acest act cultural, 
hrănindu-ne doar speranța unei împliniri a proiectului 
în aceeași formulă, același spațiu aceeași perioadă 
… anul viitor.

Privilegiată și puțin indiscretă, mi-am permis o 
avanpremieră. Gândit în detaliu și complex, eveni-
mentul propune o expoziție de pictură și grafică, sus-
ținută de texte literare și de un performance. Concep-
tul are ca punct central ciclului vieții, o temă prezentă 
în mari opere ale tuturor timpurilor. Reperul ales este 
celebra compoziție Dansul vieții, semnată de pictorul 
Edvard Munch, realizată la pragul veacurilor XIX și XX. 
Sugestiile, simbolurile și metaforele propuse de ex-
presionistul norvegian se referă la temeri și angoase 
care îi biciuiau sensibilitatea și care erau transfigurate 
artistic: sensul și rostul vieții, misterul morții, inocența 
vârstei fragede, echilibrul și înțelepciunea maturită-
ții, puritate, sexualitate, dragoste spirituală, dragoste 
trupească, fericire și angoasă, speranță și disperare. 
Temele revin în formule „contemporaneizate” la cei 
patru expozanți. Deloc confortabile chiar dacă une-
le pot să pară ludice la o primă privire, lucrările ne 

confruntă, contextualizează și amorsează neliniștile 
mărturisite sau ascunse, conștiente sau latente ale 
ultimelor luni, de fapt ale vieții însăși din toate tim-
purile, acum acutizate, prinse în simboluri istorice, 
mitologice, religioase, metafore și alegorii; căutări 
ale permanenței, din limitata perspectivă temporală 
umană. Surprinzător, șocant chiar, prezentate într-un 
straniu paralelism, exuberanța tinereții, se înfruntă cu 
infinitele posibilități pe care le deschide în imaginația 
umană sfârșitul vieții. Echilibrată prin fundamentarea 
unor certitudini, maturitatea e prezentată ca o etapă 
de calm și încredere, de dăruire (necondiționată), dar 
cumva lipsită de orizont, în contrast cu fantezia ne-
stăvilită și libertatea copilăriei.

Temele din grafica lui Claudiu Doncuțiu sunt infinitul 
trecerii, păcatul și asumarea lui, acceptare și iubirea. 
Lucrările Mariei Modi conceptualizează substanța fe-
minină, frumusețe și vulnerabilitate, virtute și păcat. 
Andrea Bernath zăbovește cu o bucurie pe care i-o 
cunoaștem, în lumea copilăriei, cu fantasmele ei cu 
spiriduși și zâne, cu fantezia fără limite, cu treceri și 
parcursuri între lumi imaginate în care totul e posibil, 
în care pericolele există în afara infanților, și nu se îm-
plinesc, pentru că nu au nume. Andrei Nagy vorbește 
despre frumusețe, dar mai ales despre efemeritatea 
ei, despre iubire și păcat, despre dragostea carna-
lă. Tensionat, provocator, incitant mesajul expoziției 
conține un îndemn la meditație, la autoanaliză, la 
acceptare, asumare, toleranță, iubire și la mobilizarea 
individuală, familială și socială de a trăi frumos și de 
a transforma în fericire fiecare moment care îți este 
dăruit. 

Aceasta și-au propus cei patru artiști, să ne prezinte 
la Galeria de Contemporană, în luna martie, dar au 
fost nevoiți să amâne. Piedicile din calea evenimen-
tului s-au metamorfozat, însă, în resurse. Frustrările 
și temerile perioadei de izolare s-au sublimat. Crea-
țiile acestei perioade semnate de doi dintre ei, An-
drea Bernath și Claudiu Doncuțiu, vor fi prezentate 
în expoziția Alternanțe la izolare, care se va deschide 
la galeria Art Point din cadrul „Orașul Artiștilor” din 
Piața Mică, la jumătatea lunii iulie. Ele vorbesc despre 
capacitatea vieții de a răzbate, ca firul de iarbă care 

găsește resurse să răsară prin asfalt. Despre izolare, 
despre pierderi mărunte sau definitive, iremediabile, 
despre conștientizarea calității și nevoii de a fi alături, 
de a trăi alături, de a dărui, de a primi, despre forța de 

a găsi alternative la felul în care obișnuiam să trăim.  
O artă care s-a născut „în izolare” și ne confruntă cu 
un anume fel de a trece prin traumele singurătății și 
revelează  bucuria de a fi împreună.
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Înainte de a vorbi despre latura artistică a fiecăru-
ia, spuneți-ne cum ați ajuns la Sibiu și când v-ați 
cunoscut?

Andrea: Eu sunt din Târgu Mureș și în anul 2000 am 
început studiile la Sibiu, la Facultatea de Conserva-
re-Restaurare. După terminarea facultății, m-am an-
gajat aici și am rămas să locuiesc în Sibiu. Lucrez la 
Muzeul Astra din 2005, pe postul de conservator. Noi 
doi ne-am cunoscut în perioada în care eram stu-
denți, prin intermediul unui grup de prieteni comun. 
De atunci, am rămas împreună. Au fost mai multe 
lucruri comune, alături de pasiunea pentru artă, care 
ne-au unit. Eu pictez, el desenează, cele două se 
completează.

Claudiu: Eu sunt din Deva și tot în 2000 am venit 
la Sibiu, pentru a urma cursurile Facultății de Istorie. 
Lucrez la Muzeul Astra, la departamentul Astra Film, 
din 2006. Eu cu Andrea suntem împreună din 2001. 

Andrea, tu pictezi, Claudiu, tu desenezi. Cum ara-
tă legătura dintre voi din punct de vedere artistic, 
cum vă sprijiniți unul pe altul?

Andrea: A fost etapa în care am fost singuri, până să 
avem copilul, în care reușeam să lucrăm foarte bine 
împreună, având mai mult timp. Acum, e cealaltă eta-
pă când ori unul, ori celălalt trebuie să aibă grijă de 
Aron. Da, ne cerem unul altuia păreri și există susți-
nere, clar. Dar există și momente când ce primim ca 

De la Muzeul 
Brukenthal, în 
Orașul Artiștilor

EXPO 13-31 IULIE • VERNISAJ: 18 IULIE, ORA 19:00

Niciunul nu e, de loc, din Sibiu, dar viața i-a purtat pe amândoi aici, în locul care, alături de  Târgu 
Mureș, orașul ei natal și Deva, al lui, formează un „triunghi al destinațiilor”, după cum l-au numit. În 
2000 au venit la facultate, iar un an mai târziu s-au cunoscut și au format un cuplu. Atât de multe le-a 
oferit Sibiul, încât azi reprezintă, pentru ei, acasă. Aici s-au găsit, aici au devenit o familie, aici își cresc 
copilul. Și tot aici muncesc, iar meseriile lor se îmbină cât se poate de frumos, ea fiind pictoriță, el 
desenator. I-am întâlnit pe Andrea Gabriela Bernath-Doncuțiu și Claudiu Rudolf Doncuțiu acasă, alături 
de Aron, băiețelul lor de 5 ani, și de o parte din lucrările lor, expuse pe pereții casei. Am povestit despre 
legătura cu Sibiul, munca lor, dar și despre ce vor expune, în perioada 13-31 iulie, în Galeria Art Point 
din cadrul Orașul Artiștilor. 
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răspuns nu ne convine sau avem păreri diferite des-
pre cum ar trebui să continue lucrarea. În principiu, 
spunem ceea ce nu ne place sau ceea ce am face 
diferit, iar până la urmă asta e bine pentru celălalt. Nu 
sunt păreri tehnice, sunt ideatice, la nivel de concept. 

Claudiu: Eu treaba asta o văd ca pe o critică con-
structivă.

Nu mai reușiți să lucrați cot la cot, împreună, dar 
cât de des pictați sau desenați în prezent?

Andreea: Eu încerc să pictez zilnic, nu-mi iese mereu, 
dar la mine o lucrare durează mai mult, termin într-un 
timp mai îndelungat. Iar la Claudiu ține de anotimp...

Claudiu: În ultima vreme, am devenit mai critic cu 
anumite teme sau imagini, mai selectiv. Desenez 
destul de des, dar sunt conștient că întotdeauna aș 
putea face mai mult exercițiu, însă nu sunt mereu în 
mood-ul necesar. Eu prefer perioadele mai reci pen-
tru desenat. Vara mă leagă de ciclismul montan, o 
pasiune pe care o practic des. Iar în perioadele reci 
sunt mai așezat, fiind mai agitat de felul meu. 

Ce văd oamenii cel mai des în expozițiile voastre? 
Care sunt temele preferate?

Claudiu: În principiu, lucrări imaginative. Compozi-
ții cu mai multe personaje care au o bază istorică, 
filozofică și religioasă. Muzica, de altfel, mă inspiră 
ca atmosferă. Iar din istorie folosesc simbolurile din 
vechime sau zeități, ca arhetipuri. Fiecare lucrare are 
o poveste. Destul de gândită, dar acum depinde și 
de privitor, de cunoștințele și înțelegerea lui. Pentru 
oricine contează feedback-ul, aprecierea. Critica fă-
cută constructiv, uneori poate că e mai bună decât 

lauda. Într-adevăr, o apreciere te împinge mai depar-
te. Critica te coboară, dar poate să te împingă și ea 
mai departe, cu un pic de „transpirație”. Ideal ar fi 
să îmbunătățești lucrarea, nu neapărat conform in-
dicațiilor primite, dar o poți îmbunătăți prin filtrul tău. 
Întotdeauna este loc de mai bine, oricine trebuie să 
fie conștient de asta. 

Andrea: Lucrările mele sunt autoreprezentative, cu-
prind acel ceva mult mai imediat decât în cazul lui 
Claudiu, care merge pe universal. La mine primează 
partea emoțională, ceea ce mi se întâmplă, ce e în 
jurul meu și ceea ce simt. În ultimii ani, lucrările mele, 
indiferent de temă, îl au ca personaj principal pe copi-
lul nostru. El reprezintă, în diverse ipostaze, ideile pe 
care vreau să le exprim. Fără ca eu să fi intenționat, 
temele observate de cei care mi-au văzut lucrările au 
fost încadrate în suprarealism. Mie îmi plăcea să le 
spun că fac parte din realismul magic, mai degrabă, 
cu elemente simbolice. Mă inspiră anumite situații, 
emoții, zona de visare, plutire, atmosferele un pic 
lugubre sau macabre. De-a lungul timpului, lucrări-
le s-au schimbat destul de mult. Erau mult mai ex-
presive și au mers tot mai mult spre realism, dar nu 
mi-am propus niciodată să merg spre realism clasic, 
fotografic sau hiperrealism. Tot ideea de a simboliza 
lucrurile mi-a plăcut și de a căuta să reprezint stări. 

De-a lungul anilor, v-ați expus lucrările împreună. 
Câte expoziții comune ați avut? 

Claudiu: În principiu, noi am expus împreună. Andrea, 
ea este cea care mă trage după ea. Așa a fost și cu 
desenul. Eu întotdeauna am desenat, încă de când 
eram de vârsta copilului nostru. Dar niciodată nu am 

făcut următorul pas, de a dese-
na la nivel profesionist, și asta a 
fost doar după vârsta de 20 de 
ani. Imboldul cel mare a fost dat 
de Andreea. Am avut 3 expoziții 
comune până acum, două la Si-
biu și una la Tg. Mureș. 

Andrea: Pentru noi a fost an-
trenant să expunem împreună. 
Atunci când vrei să faci o expo-
ziție, devine un suport psihologic 
faptul că nu expui singur. Chiar 
cred în expozițiile de grup, din-
colo de faptul că oricine își do-
rește acele expoziții fantastice 
personale, dar care sunt mai 
rare. Expozițiile comune au fost o variantă bună pen-
tru că eram împreună și puteam să ne susținem unul 
pe celălalt și, prin faptul că lucrăm diferit ca mod de 
exprimare și tehnică, putem spune că la noi se com-
pleta mai mult decât se concura. Era avantajos și ca 
expoziție, fiind mai complexă, conținând atât compo-
nenta grafică, cât și pe cea de pictură. 

Aveați o expoziție programată la Galeria de Arta 
Contemporană, dar care a fost închisă din cauza 
pandemiei. Se va mai ține anul acesta?

Andrea: Da, era o expoziție de grup, comună cu Ma-
ria Modi și Andrei Szabo. Ne-am propus să plecăm 
de la conceptul vârstelor vieții, o temă foarte căutată 
de artiști de-a lungul timpului. „4 ages of life - Cele 
4 vârste ale vieții” este proiectul și a presupus ca fi-
ecare dintre noi să reprezinte o anumită vârstă. Ne-
am împărțit și eu reprezentam copilăria, iar Claudiu 
bătrânețea/moartea. Din cauza pandemiei, a fost 
amânată pe anul viitor. Urmează însă, să expunem la 
Galeria Art Point de la Orașul Artistilor câteva lucrări 
pe care ne-am propus să le alăturăm pentru a ilustra 
„Alternanțe la izolare”, o temă de actualitate.

La final, ne spuneți ce semnifică pentru voi acest 
oraș care în ultimii 20 ani a devenit casa voastră?

Andrea: Partea cea mai importană o reprezintă rela-

țiile umane, întrucât ne-am făcut 
mulți prieteni aici. Lucrurile s-au 
legat frumos pe parcursul anilor, 
suntem mulțumiți și împliniți cu 
ceea ce s-a întâmplat pentru noi 
la Sibiu. E ca un triunghi. El vine 
din Deva, eu sunt din Tg. Mureș 
și am ales ca oraș intermediar 
Sibiul și, dacă te uiți pe hartă, 
cele 3 formează un triunghi al 
„destinațiilor noastre”. Ca loc, 
mie îmi place Sibiul vechi, isto-
ric. Ce nu îmi place așa de mult 
este că, lăsând la o parte teatrul 
- care are și un festival - sau alte 
manifestări de muzică, sport ș.a. 
pe partea de artă plastică, galerii 

de artă, oportunități de dezvoltare și comunicare între 
artiști, Sibiul nu stă așa cum mi-ar fi plăcut, cum văd 
că se întâmplă în alte orașe mari. Cred că e păcat, 
pentru că există potențial din multe puncte de vedere. 

Claudiu: Undeva între Păltiniș și Rășinari, acolo e lo-
cul meu preferat, unde merg cu bicicleta. Însă, dacă 
ar fi să aleg un loc artistic preferat din Sibiu, acela ar 
fi curtea interioară a Bisericii Catolice din Piața Mare, 
unde este statuia Sfântului Ioan Nepomuk. Are o is-
torie interesantă.

Andrea Gabriela Bernath-Doncuțiu
Data nașterii: 14.08.1981
Locul nașterii: Târgu Mureș
Legătura cu Sibiul: locuiește în Sibiu din 2005
Tehnici de lucru preferate: culori acrilice pe pânză
Ultima expoziție: Surreal United, 2018, 
Muzeul de Artă Contemporană Brukenthal, Sibiu

Claudiu Rudolf Doncuțiu
Data nașterii:16.05.1980
Locul nașterii: Deva
Legătura cu Sibiul: locuiește în Sibiu din 2005
Tehnici de lucru preferate: tuș pe hârtie
Ultima expoziție: Surreal United, 2018, 
Muzeul de Artă Contemporană Brukenthal, Sibiu
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ANDREI Pandea 
pregateste un nou proiect umanitar. 
Primele lucrări, expuse în 
„Orașul Artiștilor”

EXPO 26 IUNIE – 12 IULIE

Andrei Pandea este născut în Bistrița, iar din 2011 
locuiește în Sibiu. A studiat sculptura, iar în ultimii 
ani și-a construit un stil propriu în ceramica figurati-
vă - “Ceramica Pandea”. Primul proiect cu ceramică 
a devenit și cea mai importantă carte de vizită a sa, 
„Corul Inocenților” cuprinzând nu mai puțin de 5000 
de figurine. Numărul mare al lucrărilor și scopul de 
a susține copiii cu handicap și pe cei grav bolnavi 
l-au transformat într-un proiect extrem de cunoscut și 
apreciat la noi în țară. Pentru realizarea lui a fost ne-
voie de mult efort, după cum povestește artistul, care 
a lucrat timp de șapte luni la realizarea figurinelor, zi 
de zi. „Mi-am dat seama de dimensiunea proiectului 
în momentul în care l-am scos în stradă, pentru că 
eu modelam și depozitam lucrările în cutii. N-aveam 
o imagine de ansamblu, nu știam câte piese sunt”, 
spune Andrei Pandea. 

Au fost, în total, 5000 de figurine realizate din argilă. 
O argilă pe care el însuși a strâns-o, de pe un deal 
din zona Bistriței. „Era lângă Bistrița un deal cu argilă. 
Mergeam singur, o dată la 2-3 săptămâni, și îmi luam 
de acolo argilă”, își amintește artistul. Chiar dacă „a 
fost o perioadă dură” - după cum o numește - știa 
că tot efortul avea să merite. Același gând l-a avut și 
când a decis ca, pentru a-și ușura munca și a fi mai 
aproape de locul de modelat, să trăiască o perioadă 
într-un cort, în curtea unde își realiza figurinele. Mai 
exact, 4 din cele 7 luni în care a muncit la proiect. 
„Modelam  într-o curte și acolo mi-am amenajat un 
cort, pentru că seara târziu îmi era greu să mai merg 
până acasă. Așa că am locuit acolo 4 luni. A fost greu, 
dar satisfacția a fost mare când am văzut că proiectul 
funcționează”, mărturisește Andrei Pandea. 

După proiectul realizat cu 10 ani în urmă, care l-a consacrat în lumea artiștilor români, Andrei Pandea 
pregătește o nouă lucrare de mari dimensiuni, iar scopul va fi același - umanitar. Prin „Corul Inocenți-
lor” nu doar că a obținut succes pe plan profesional, dar a reușit să ofere sprijin financiar multor copii, 
iar „Teddies Riot” vine să continue munca lui Andrei Pandea, atât din punct de vedere artistic, cât și 
din punct de vedere caritabil. O parte din colecția ce va întregi noul proiect va putea fi admirată în 
cadrul primei expoziții găzduite de Orașul Artiștilor din anul acesta, între 26 iunie - 13 iulie.
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Figurinele reprezentau diferite expresii, iar 5% dintre 
ele erau vopsite în albastru, simbolizând persoanele 
care aveau nevoie de sprijin. Prima expoziție cu scop 
umanitar a avut loc în ianuarie 2011, la Sibiu. De-a 
lungul a doi ani, a organizat șapte expoziții, reușind 
ca, prin proiectul lui, să strângă o sumă de 35.000 
de euro, bani care, cu ajutorul fundațiilor care l-au 
sprijinit, au ajuns la copiii care aveau nevoie de ei. 

La 10 ani de la „Corul Incocenților” pregătește o 
nouă lucrare de mari dimensiuni

În ultimii ani, s-a ocupat de magazinul lui online, 
www.andreipandea.ro, și a continuat să-și expu-
nă creațiile atât în țară, cât și în afara ei, ceramica 
Pandea fiind prezentă la festivaluri de profil din Italia, 
Austria și Germania. Iar de o vreme, lucrează la un 
nou proiect umanitar de mari dimensiuni, care are 
ca scop sprijinirea pe termen lung a copiilor din zone 
defavorizate. Este vorba de „Teddies Riot”, care va 
cuprinde nu mai puțin de 4000 de figurine reprezen-
tând ursuleți în diferite ipostaze. „Am ales ursulețul 
ca simbol internațional al copilăriei și m-am gândit 
să-l fac în diverse forme și cu diverse expresii. E 

foarte importantă pentru mine expresia. Va fi cam 
în aceeași rețetă cu Corul Inocenților - cu expoziții 
stradale, pe mai multe zile, timp în care comunitatea 
va fi informată cu privire la copiii din zonele defavori-
zate pe care vrem să îi ajutăm. Mi-aș dori o rezolvare 
a problemei, o susținere a copiilor pe termen lung”, 
dezvăluie Andrei Pandea despre noul său proiect. 

Artistul aproximează că, cel mai probabil, în iarnă 
va reuși să expună noul proiect în stradă. Mai multe 
detalii despre proiectul „Teddies Riot” se găsesc pe 
site-ul lui Andrei Pandea.

ARTIŞTI ÎN IZOLARE

Andrei Pandea 
Data nașterii: 26.05.1985
Locul nașterii: Bistrița 
Legătura cu Sibiul: locuieste în Sibiu din 2011
Tehnici de lucru preferate: modelaj
Ultima expoziție: 
“3 artiști-3 compas” 2019, Timișoara 
Ultima expoziție de la Sibiu: 
“Corul Inocenților” 2012

FLORIN VIOREL

Cochilia impusă s-a extins în-
tr-un cocon în spațiul atelierului 

unde am avut resurse materiale, specifice de-
mersului meu artistic, dar și o izolare mentală, 
direcționată pe spectrul creativ. Pentru mine, 
artistul, a fost o perioadă prolifica atât din punct 
de vedere creativ, efectiv, dar și al timpului de 
a-mi structura gândurile pe proiectele în deru-
lare și viitoare. Ce a lipsit: contactul cu factorul 
uman.

SOFIAN ALBERT

Inspirației cu siguranță nu a 
dăunat, mai de grabă a oferit 

un subiect multor artiști care până acum au 
lâncezit. Pentru mine nu a fost un prilej pentru 
nimic, nu m-a încurcat și nici nu m-a ajutat, 
am continuat să lucrez la proiectele pe care 
le aveam în desfășurare Cu toate acestea, 
cuvântul de ordine a fost și va rămâne mult 
timp de aici înainte “incertitudine”. O incerti-
tudine financiară - artistul este dependent de 
bunăstarea arealului în care manifestă. Dacă 
oamenii nu mai au bani să mai cumpere artă, 
atunci…

ANDREI POPA

În primul rând, eu am refuzat 
să mă izolez, am mers în con-

tinuare la slujbă și atelier. Activitatea creati-
vă s-a desfășurat foarte bine pentru mine 
în perioada stării de urgență, totuși am fost 
nevoit să amân expoziția de la Muzeul de Artă 
Brașov... Am reușit abia săptămâna trecută 
să vernisăm expoziția, odată cu redeschide-
rea muzeului pentru public. Nu cred că acest 
fenomen bizar a dăunat inspirației, convins 
fiind că artiștii sunt „datori” în asemenea 
momente să producă artă relevantă, însă cu 
siguranță că această perioadă a lăsat foarte 
multe persoane din zona creativă fără mijloa-
ce materiale.

ȘTEFAN RADU 
CREȚU

Perioada de izolare mi-a adus o 
stare de liniște pe care o aveam și in copilărie în 
zilele reci și ploioase când nu putem ieși afară. 
Desigur, făcând excepție de grija întreținută de 
media cu privire la pandemie, lipsa presiunii so-
ciale a fost mai degrabă un experiment pentru 
noi toți. Eu m-am simțit liber și am desenat mai 
mult ca de obicei, am ajuns chiar să-mi mențin 
o disciplină de lucru la care doar visam înainte.

CIPRIAN MUNTIU

În toată perioada asta n-am pro-
dus nimic fizic. Am zăcut vreo 

două luni în pat, cu mici pauze de verticalitate. 
Înca mă simt slăbit, dar îmi revin încet. Am însă 
cateva lucrări în cap, inspirate din duelul perso-
nal pe care l-am avut cu Covid-ul; totusi, nu-s 
convins că le voi și pune în practică. Prea-s 
personale!

Am întrebat câțiva artiști sibieni cum au simțit aceas-
tă perioadă petrecută în izolare. Cum a fost viața în 
izolare? A ajutat sau a dăunat inspirației și procesului 
de creație?
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PIAŢA MICĂ, SIBIU
Platoul pietonal din fața  
Turnul Sfatului

Expoziţie de modelaj  

TEDDIES RIOT
Andrei Pandea
26 IUNIE – 12 IULIE

Am vorbit cu autorul – pagina 12

Mai ții minte ce bine ne era împreună 
acum mulți ani? Când mă îmbrățișai 
și mă iubeai din toată inima? Când mă 
strecurai în ghiozdanul de grădiniță? 
Când noaptea te păzeam de fantome și 
de monștrii de sub pat, de umbrele care 
se prelingeau pe pereți, de tunete și ful-
gere? Pe mine mă strângeai în brațe, eu 
îți dădeam putere și curaj.

Ştiai că există și copii care nu au avut 
niciodată un ursuleț de pluș? Andrei 
mi-a spus acum că a venit vremea să 
îi ajutăm pe acești copii. Aici joc eu rolul 
principal. Am misiunea de a te face pe 
tine să-ți aduci aminte de copilăria fără 
griji în care orice trecea cu o îmbrățișare 
de urs. Împreună cu Andrei putem să-i 
ajutăm pe copiii care nu au parte de 
dragoste, de siguranță, de căldură, de 
ocrotire, de povestea citită la culcare, de 
o voce care să le spună noapte bună.

Avem mult de lucru amândoi, cel puțin 
un an și jumătate de acum încolo. An-
drei are de modelat 3.999 de ursuleți, 
iar primii dintre acești ursuleți de lut vin 
în Orașul Artiștilor.

Expoziţie de grafică și pictură 

Alternanțe la izolare   
Andrea Gabriela Bernath- 
Doncuțiu și Claudiu Rudolf 
Doncuțiu
13-31 IULIE 
VERNISAJ: 18 IULIE, ORA 19:00

Interviu cu autorii – pagina 8

Critică de artă – pagina 4

“Alternanțe la izolare”  prezintă o selec-
ție de lucrări, grafice și de pictură, care 
încearcă să surprindă unele dintre acele 
ipostaze în care ne-am regăsit în recen-
ta izolare. 

Iar plaja situațiilor, aici, este chiar variată, 
pentru că, de la fapte concrete de îmbol-
năvire și moarte - izolarea definitivă - la 
cele conjuncturale, temporale, de intros-
pecție melancolică și meditație -izolare 
mentală sau spirituală- se ajunge la cele 
mai pozitive momente de regrupare so-
cială, resetare emoțională, relaxare - izo-
larea constructivă sau, creativă -. 

Credem că asta este esenţa vremurilor 
și lucrărilor pe care vrem să le expunem, 
cu rele și cu bune! (desigur, fără arogan-
ţa celor cărora nu li s-a petrecut nimic 
fatal!).

ISSN 2601-6982 • ISSN-L 2601-6982


