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Iubim arta! Visăm la o locuință plină de pânze sem-
nate de artiști cunoscuți. La pereți însuflețiți prin artă. 
Tânjesc după tablouri semnate de artiști cunoscuți 
sau mai puțin cunoscuți. Imi imaginez un living ticsit 
de rame de toate dimensiunile, toate culorile și toate 
tehnicile de lucru. Dar, cu toate astea, cu greu își gă-
sește locul un tablou pe peretele meu.

De cele mai multe ori, atunci când fac cunoștință cu o 
pânză ce-mi place, este peste puterile mele financia-
re de a o adopta. Deși mi-am promis să investesc în 
artă, cu tot ce m-am ales au fost câteva portrete pri-
mite cadou ori cumpărate de la prieteni. Și cam atât. 

Pentru cei ca mine, nu suficient de înstăriți pentru 
a-și permite toți artiștii ce au cunoscut faima și știu să 
își prețuiască munca, există în ultimul timp o variantă 
mult mai accesibilă de a-i avea în colecție: replicile ce 
poartă semnătura originală a artiștilor.

După multă muncă de convingere, am reușit din 
acest an să aducem și în Orașul Artiștilor astfel de 
lucrări ale unor artiști sibieni ce mi doream de mult 

să-i găzduiesc pe simezele galeriei stradale din Piața 
Mică. Și, iată, cu ocazia asta nu mai avem motive să 
ne refuzăm plăcerea de a achiziționa un tablou. Cu o 
semnătură de artist. Cu un certificat de autenticitate.

2 Ilustraţie copertă: „Selfie on a pink flamingo” de Alexandru Cînean

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.

22 AUGUST • 18:00 - 20:00
Titlu atelier: Rulota plimbăreață
Coordonator: Diana-Ribana
Ce vom face: Pictură pe ghivece ceramice. Vom 
transforma ghiveciul de flori într-o poveste pictată de 
către voi, rulota si vacanța ne inspiră la pictat și joc. 
Vă așteptăm la pictură creativă!
De ce aveți nevoie: Toate materialele necesare vor fi 
puse la dispoziție de către organizatori.

8 AUGUST • 18:00 - 20:00
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.

13 AUGUST • 18:00 - 22:00
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 

AUGUST

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

Iubim arta!
de Tudor Șt. 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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Colaborarea cu teatrul a pătruns firesc în lumea sa. 
Căutarea celei mai potrivite expresii pentru a expri-
ma profund și convingător întortocheatele și infinit de 
diversele trăiri ale omului, proprie teatrului, caracteri-
zează și exprimarea plastică a artistului sibian. Poate 
nici un alt spectacol nu i-ar fi oferit șansa unor ex-
perimentări atât de diverse, profunde și sfâșietor de 
adevărate, ca spectacolul pus în scenă de Silviu Pur-
cărete, o viziune regizorală de o complexitate ameți-
toare despre cunoaștere și credință, despre  iubire, 
patimă, păcat și izbăvire. Într-o formulare plastică, 
Alexandru Cânean devine dirijorul unui nou specta-
col, în care asistăm la o (re)interpretare, pornind de la 
text, regizor, actor, artistul ca spectator și, în sfârșit, 
artistul ca creator. 

În procesul de conturare a sinelui artistic, expoziția 
Waves of the Sublime ne confruntă cu o schimbare 
majoră a discursului plastic. Pare o lume anatagonică 
celei din Faust: din viscerele pământului spre înaltul 
celest. Este o întâlnire cu frumusețea naturii, cu ten-
tația zborului, dar și cu aspecte legate de ecologie, 
pentru a enunța, într-o nouă formulă, necesitatea 
stabilirii unei limite între curiozitatea omului și intruzi-
unea sa în natură, între cercetare și prezervare/con-
servarea faunei și florei, între dorința de apropiere și 
tulburarea mersului firesc al vieții în natură.

O sensibilitate specială i-a deschis înțelegerea pro-
fundă a unei laturi mai puțin cunoscute din viața unor 
păsări, papagalii, și anume, nevoia lor de socializare. 

Sărut în
pandemie 
/ Pandemic Kisses

de
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În reprezentările sale, ele se antrenează în spectacu-
loase dansuri, în cupluri sau în grupuri, desenând, în 
rotația zborului, amețitoare forme tridimensionale, în 
care descoperim frumusețe, fragilitate, vulnerabilita-
te și fascinație. Artistul este atent la fiecare detaliu 
anatomic realizat cu acuratețe, la fiecare combinație 
miraculoasă biologică și mecanică ce stă în spatele 
mișcării de zbor, la spectaculoasa cromatică a pe-
najului, precum și la dinamica ansamblului compo-
ziției. Dans, rotire, înălțare, dizolvare în eter, explozii 
de energii luminoase, uneori vulcanice, în nuanțate 
întâlniri de galben, potocaliu și roșu, alteori în răceală 
arctică a albastrului și rafinamentul griurilor. Dinamis-
mul compoziției poate atinge cote dramatice, zborul 
devine zbatere, trecând de la armonie și înălțare, la 
spulberare și ardere, în desfășurări fotografice de ti-
pul „burst mode”. Zborul păsărilor desenează uneori 
spirale, amintind de frumusețea spiralei lui Fibonacci 
și de conținutul metafizic al codurilor din universul 
nostru.

Identificând nodurile complexelor structuri ale con-
diției umane, Alexandru Cinean face comentarii 
neliniștitoare, ironice, chiar cinice, asupra lumii con-
temporane, a civilizației de consum, a culturii media, 
transportând realitatea în iluzie și, invers, transfor-
mând  iluzia în realitate.

Ciclul de lucrări dedicate zborului cu întregul ar-
senal de relaționări la aspectele ecologice și etice 
din binomul om-natură (pasăre) nu a fost singular. 

La doar 32 de ani, Alexandru Cînean este o prezență tot mai convingătoare pe scena artistică locală 
și națională, cu tentative de a se face cunoscut și în afara țării. L-am descoperit cu prilejul expoziției 
Faust: Vanitate și disperare Faust: Vanity and Dispair, din anul 2016, și l-am privit apoi, cu interes, 
la Waves of the Sublime, realizată în colaborare, cu Muzeul Brukenthal. Anul acesta a participat la 
două show-uri în Marea Britanie: Re AR EXTRA  și Original AR Extra.
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Conexiunea dintre om și mediul înconjurător și, mai 
ales, artificialitatea acestei relații în această epocă a 
culturii media, revine cu Selfie on a pink flamingo, al 
cărei punct de plecare l-a constituit moda selfie-uri-
lor cu flamingo roz care îi cuprinsese cu câțiva ani 
în urmă pe turiștii Caraibelor, invadând Instagram-ul. 
S-a zvonit apoi că păsărilor li se tăiaseră aripile, ca să 
nu poată părăsi acea plajă din Renaissance Island.

Descoperim în conținutul lucrărilor și mesajelor lui 
Alexandru Cînean, abandonul, ignorarea, prăfuirea, 
distrugerea sau reconfigurarea vechilor valori cultu-
rale și spirituale, în dauna capacității frumuseții fizice 
și morale de a domoli, de a împiedica sau anula forța 
brută, violența. În formulări inedite, identificăm tema 
vanităților, în diferite ipostaze și abordări, cu atențio-
narea că, aflată în mâini nepotrivite, caseta cu bijute-
rii/cu valori poate deveni o cutie a Pandorei.

Portretul este pretextul/modul în care artistul anali-
zează subconștientul colectiv, esența naturii umane. 
Elementele specifice genului (portretului) sunt șterse 
sau ascunse. Anonimatul în care este redat, prin es-
tomparea sau anularea trăsăturilor, îi conferă valoare 

general umană, o modalitate de generalizare și de 
sondare a subconștientului colectiv; sunt aduse ast-
fel în discuție efectele dezrădăcinării ce generează 
fracturi etice și morale și pierderea identității, într-o 
lume în care, purtând masca, îți acoperi mai mult de 
jumătate de figură, minimizând spațiul de inter-rela-
ționare cu mediul.

The indentity thief este un personaj al cotidianului în 
lumea digitizată în care trăim, în care furtul de iden-
titate a luat amploare pe rețelele de socializare prin 
clonarea profilurilor personale. „Hoțul” lui Alexandru 
Cînean este un personaj misterios, timid sau, mai 
degrabă, ascuns, retras, cu privirea goală. Surprins 
într-o conversație telefonică, pare un fragment des-
prins din realitate, dar văzut în ansamblul compoziției 
îi aflăm intenția de a se recompune din elemente și 
membre disparate care nu-i aparțin, care nu i se po-
trivesc sau nu îl caracterizează. Încercarea de a deve-
ni „altcineva” îl absoarbe într-o dimensiune în care nu 
mai poate manipula ceea ce-l înconjoară. Telefonul 
este obiectul care îl duce spre neant sau poate, este 
singura legătură cu realitatea. Un sens care dublează 
mesajul titlului ne îndreaptă înspre efortul de căuta-
re a propriei identități. Plasarea planurilor, adâncirea 
perspectivei, efectele de clarobscur amplifică inten-
sitatea expresiei.

Lucrarea Kisses, realizată cu doi ani în urmă (un ci-
tat al Sărutului unui cuplu cu măști de gaz sub vâsc 
/ Gas Mask Kiss, London, 1940), creează impresia 
unei stranii premoniții a perioadei actuale, o haluci-
nantă, apocaliptică chiar, imagine a unui viitor lipsit 
de iubire, în care artificialul împiedică firescul, nimi-
cind armonia atât de râvnită a gestului, atingerea și 
împlinirea poveștii de iubire.

Explorările, nu doar în spațiul realității, ci și în zona 
iluzoriului și vizionarismului îl plasează pe Alexandru 
Cînean în proximitatea exprimărilor complexe și per-
misive ale neo-surrealismului, în tangență cu neo-re-
alismul asociat cu accente fotorealiste, neo-roman-
tismul și modele din publicitate sau media, corelate 
pe alocuri cu citate din clasici. În spatele imaginii stă 
fixarea riguroasă a subiectului și implicațiilor lui, un 
demers de documentare, un amplu efort de concep-
ție, prelucrare, atenție pentru unitatea ansamblului, 
dar și pentru fiecare detaliu, cu susținere intensă la 
nivel cromatic. Ceea ce rezultă cu claritate, dincolo 

de limbajul plastic, este mesajul. Lucrările lui Alexan-
dru Cinean își găsesc bine locul în centrul unui oraș 
al istoriei și culturii, acum, când multe aspecte ale 
fostei normalități sunt puse sub semnul întrebării. O 
artă care expune, accentuează, ridiculizează, atinge 
ușor, ca o aripă în zbor, sau rănește ca un bisturiu, în 
speranța unei reacții. 
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Pictorul sibian își amintește că latura sa artistică și-a 
avut începuturile de mult, pe când era încă copil. 
Dacă pe atunci crea tot felul de figurine și jucării din 
lemn sau lut, pe care mai apoi le picta, cu timpul s-a 
axat tot mai mult pe pictură. „Încă de mic copil îmi 
plăcea să creez felurite figurine și jucării pe care le 
ciopleam în lemn, le modelam în lut, sau prin tehnica 
papier mache și apoi le pictam. Era un proces destul 
de interesant, visam tot felul de fiinţe, obiecte etc. Și 
apoi încercam să le recreez, prin desene, picturi și 
sculpturi pe care le coloram. Apoi treptat am început 
să descopăr mai mult din tainele culorii și am dezvol-
tat o dragoste pentru pictură”, povestește Alexandru 
Cînean. 

A expus în Belgia, Franţa, Germania, 
Italia, Anglia și Australia. Acum,  

Alexandru 
Cînean
vine în Orașul Artiștilor.

EXPOZIȚIE 15-31 AUGUST 2020

Alexandru Cînean s-a născut la Sibiu, unde a 
crescut și locuiește în continuare. L-a atras arta 
de mic copil, iar cu timpul a descoperit „taine-
le culorii” și a dezvoltat o mare dragoste pentru 
pictură. Această dragoste a fost cea care i-a dat 
libertatea de a așterne pe hârtie fel și fel de po-
vești și gânduri, libertatea de a se explora atât 
pe sine, cât și lumea înconjurătoare. La aproape 
32 de ani, se poate mândri cu faptul că lucrările 
sale s-au perindat de-a lungul timpului pe două 
continente.

Pictura, o formă de eliberare
Cu timpul, și-a dat seama că cea mai frumoasă parte 
a meseriei de pictor o reprezintă libertatea cu care își 
poate transpune gândurile pe pânză. „Pictura pentru 
mine este o formă de eliberare, o explorare a sine-
lui și a lumii ce are o multitudine de forme și feţe. 
Skill-urile pentru această artă/meserie sunt pasiunea 
și iubirea culorii în primul rând, apoi devotamentul, 
perseverenţa și foarte multă muncă”, spune pictorul 
sibian. Procesul de realizare a unei picturi poate fi 
simplu sau complex și poate dura de la câteva ore 
la câteva luni, totul depinzând de fiecare lucrare în 
parte. „Poate dura de la câteva ore la câteva luni de 

zile, depinde de complexitatea lucrării. Procesul meu 
de realizare a unei lucrări este destul de elaborat dar 
depinde de tema și modul în care doresc să abordez 
acea lucrare. Uneori colaborez cu actori, fotografi, 
designeri vestimentari pentru a realiza un proiect mai 
amplu. Îmi compun ideile și schiţele asemenea unui 
scenograf sau unui regizor, dar apoi, în momentul 
transpuneri schiţei pe o suprafaţă mare, dau frâu li-
ber imaginaţiei și liberului arbitru”, explică Alexandru.

În principal, lucrările sale prezintă natura și relaţia 
dintre om și natură. Totodată, preia teme din litera-
tură, teatru, istoria universală, istoria artei, știinţe sau 
politica mondială.

Expoziții atât în România,  
cât și în multe alte țări
A început să expună încă de la vârsta de 14 ani, 
având până acum numeroase expoziţii la activ, unde 
a abordat diferite teme. Cea mai recentă expoziţie 
este deschisă la Muzeul Bistriţa, „Faust: Vanity and 
Despair”, un proiect pe care l-a realizat în anul 2016 
în colaborare cu Teatrul Naţional „Radu Stanca”, in-

Data nașterii: 03.08.1988
Locul nașterii: Sibiu
Legătura cu Sibiul: M-am născut, am crescut 
și locuiesc în Sibiu. Tehnici și teme preferate: 
Tehnica de ulei pe pânză, dar și tehnici mixte (cu-
lori acrilice, acuarele, tușuri, pasteluri, cărbune, 
spray, etc). Nu am o temă preferată, îmi place tot 
timpul să abordez diferite teme care îmi transmit 
ceva atunci când lucrez. Ultima expoziție: A fost 
deschisă în 2 iulie 2020 la Muzeul din Bistriţa inti-
tulată: „Faust: Vanity and Despair” - curatori: Alina 
Berbecaru și Dr. Alexandru Constantin Chituță.
Ultima expoziție personală de la Sibiu Ultima 
expoziţie personală de la Sibiu a fost în 2019 la 
Muzeul Brukenthal, (Sala de Expoziţii Temporare) 
cu proiectul „Waves of the Sublime” - curatori - 
Dr. Alexandru Constantin Chituță și Dr. Alexandru 
Sonoc.

spirat din spectacolul de teatru „Faust” în regia lui 
Silviu Purcărete. Ultima expoziţie personală de la Si-
biu a fost în 2019, la Muzeul Brukenthal, în Sala de 
Expoziţii Temporare. Atunci a adus în fața publicului 
sibian proiectul „Waves of the Sublime”, în cadrul 
expoziţiei colaborând cu Raluca Elena Coșăreanu, 
fashion designer, pentru realizarea unor ținute in-
spirate din tematica expoziției. De-a lungul timpului, 
lucrările sale au reușit să depășească granițele țării, 
expozițiile sale ajungând în România, Belgia, Franţa, 
Germania, Italia, Anglia și Australia.
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Ioan Muntean, artistul care se împarte 
între restaurare și creație

EXPOZIȚIE 1-14 AUGUST 2020

La Muzeul Brukenthal 
mă simt ca la mine 
acasă! 

Spune-ne cum ai ajuns la Sibiu, fiind cutean de loc 
și studiind la Cluj-Napoca?

Da, am studiat la Cluj-Napoca și apoi m-am mutat la 
Sibiu, în ‚99. Când am venit din Cluj-Napoca, care era 
un oraș studențesc și avea o anumită dinamică, aici 
mi s-a părut o atmosferă de duminică după-amiaza 
(râde). Lucrurile se mișcau într-un alt ritm, mai încet 
și mai relaxat, dar m-am obișnuit destul de repede. 
M-am angajat la Muzeul Național Brukenthal și timp 
de doi ani am mers la București, să fac studii pentru 
specializarea mea. Acolo am luat din nou contact cu 
o viață dinamică, tumultoasă și cumva am simțit că 
locul meu e la Sibiu. 

De meserie ești restaurator, dar știm că la fel de 
mult îți place să pictezi. Cum se îmbină cele două?

Da, m-am angajat ca restaurator, iar din 2004 sunt 
expert restaurare pictură-ulei și din 2014 expert 
restaurare în pictură pe lemn - lemn policrom. Cum 
se îmbină? Ca stânga cu dreapta. Mână-n mână. 
Atunci când intervii pe o lucrare a altei persoane tre-

Ioan Muntean este expert în restaurare pictură 
la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, unde lu-
crează de mai bine de 20 de ani. Din județul Alba 
de loc, a studiat pictura la Cluj-Napoca, iar apoi 
și-a îndreptat pașii către Sibiu, în 1999. Aici și-a 
clădit viața și cariera, reușind de-a lungul ani-
lor să se împartă între creație și restaurare. Cele 
două merg mână în mână, spune artistul, care pe 
lângă munca de la muzeu și-a deschis și propriul 
atelier, unde, în cea mai mare parte a timpului, 
restaurează lucrări din colecții private. Pictura 
ocupă un loc special în sufletul lui, lucrările sale 
având la bază tehnici verificate prin experiența 
profesională de restaurator.
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buie să fii cumpătat și să intri în mâna și în mintea 
autorului, să îți dai seama de ce a vrut să exprime 
acele lucruri și mai ales din punct de vedere tehnic 
cum a vrut să le expună. Eu trebuie să mă transpun 
într-un pictor de secol XIX, de exemplu, trebuie să 
intru în pielea personajului.  

Meseria aceasta îți dă posibilitatea de a te tran-
spune în mai multe personaje, am putea spune...

Exact, la fel cum e la teatru cu actorul care primește 
mai multe roluri. Am restaurat și lucrări foarte vechi, 
începând de la secolul XIV, și până la picturi din zilele 
noastre. Eu cred că marele neajuns al secolului XXI 
este că sunt tot felul de culori și tehnici cu care se lu-
crează acum pe repede-înainte și s-a pierdut cumva 
din școala veche, în care se făceau lucrurile foarte 
bine și într-o anumită manieră. De multe ori o pictură 
din secolul XVII se întâmplă să fie mult mai bine con-
servată și realizată din punct de vedere tehnic decât 
o pictură de sfârșit de secol XIX sau XX. De-a lungul 
timpului, am venit în contact direct cu opera unor pic-
tori deosebiți. Sunt lucrări pe care le readuc la viață, 
ale colecționarilor sau ale altor instituții ale statului 

cu care colaborez. Pe lângă asta, am făcut tot timpul 
creație, pictură.

Ce reprezintă pentru tine pictura și cum ai evoluat, 
ca artist, de-a lungul anilor?

Eu pictez de când mă știu, de mic copil asta era pa-
siunea mea. Pentru mine, lucrurile au evoluat de la 
sine, pas cu pas. A fost o evoluție firească. Nu a venit 
nimic meteoric și nici nu mi s-a întâmplat „marea mi-
nune” fără să depun un efort pentru acel lucru. Dar 
de fiecare dată eforturile pe care le-am depus și în 
profesie, și în toate domeniile mi-au fost răsplătite 
și nu mă simt nicidecum frustrat că am făcut ceva 
și nu mi-a ieșit. Cred că e foarte important să faci 
ce îți place și atunci lucrurile curg de la sine, intră 
într-o anumită evoluție firească. E greu să îți întreții 
familia din creație, din pictură. Nu toată lumea simte 
și apreciază ce gândesc eu, felul în care mă exprim 
eu cu pensula. Și atunci, pe lângă partea de creație, 
care mă frământă și mă roade, ca creator, ca să pot 
să-mi asigur traiul am făcut compromisul aceasta 
cu restaurarea, deschizându-mi propriul atelier. Dar 
compromisul e unul fericit. 

Data nașterii: 12.09.1974
Locul nașterii:  Cut, jud. Alba 
Legătura cu Sibiul: locuiește în Sibiu din 1999
Tehnici de lucru preferate: ulei pe pânză
Ultima expoziție:  2020, Complexul Muzeal 
Bistrița-Năsăud - ÎNGERI ȘI DEMONI”
Ultima expoziție de la Sibiu: 2020, Muzeul 
Național Brukenthal Sibiu - Expoziția „NO WIN-
TER LASTS FOREVER”

Una peste alta, cred că trebuie să fie un echilibru în-
tre cele două. Lucrările pe care le restaurez nu sunt 
creațiile mele, dar cred că 90% din timpul alocat în 
ultimii 10 ani meseriei mele a fost pentru restaurare. 
Iar ca să îmi împac și sufletul, pictez, e un lucru pe 
care îl fac pentru mine. Dacă ești creator nu poți să 
fii confortabil cu tine decât în momentul în care ți-ai 
exprimat ideea și ai pus-o pe pânză. 

Ai avut numeroase expoziții de-a lungul anilor, atât 
personale, cât și de grup. De când ai început să 
expui?

Încă din anii studenției expuneam cu colegii, la facul-
tate și la expozițiile de pe lângă facultate. Țin minte 
că, pe vremea respectivă, pictam icoane și era AS-
COR-ul (Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Ro-
mâni), care organiza expoziții de pictură de icoane 
și participam și eu cu alți colegi. Pe lângă asta, erau 
tot felul de expoziții la care mergeam și trimiteam 
lucrări. Pe urmă, o perioadă destul de lungă nu am 
mai expus. Pictură făceam pentru sufletul meu și o 
împărțeam cu prietenii, dar atât. Ei bine, prin anul 
2016, împreună cu câțiva colegi de la Muzeul Na-
țional Brukenthal am fondat grupul „Brukenthal von 
Studio”, care a devenit asociație artistică un an mai 
târziu, având ca scop reînoirea și popularizarea artei 
contemporane din Sibiu. Acel moment a reprezentat 
un impuls pentru mine, nu numai de a picta, ci mai 
ales de a expune picturile pe care le făceam și de 
a nu le mai ține doar în cercul restrâns de prieteni. 
De atunci, în fiecare an am avut cel puțin o expozi-
ție. 

Care sunt ultimele expoziții la care ai participat?

Anul trecut și anul acesta am organizat expoziții per-
sonale. În 2019 am expus la Muzeul orașului Oradea, 
iar acum aceleași lucrări sunt expuse la Complexul 
Muzeal Bistrița-Năsăud. Acolo am fost invitat anul 
trecut să le arăt câte ceva din ce înseamnă munca 
de restaurator. Am făcut o expoziție cu lucrări re-
staurate de mine, tot o expoziție personală, dar pe 
partea de restaurare, cu lucrări provenite din colecții 
private. Una dintre dorințele mele a fost de a expune 
aici, acasă. Mă simt la Brukenthal ca la mine acasă! 

Iar anul acesta, înainte de pandemie, am organizat 
expoziția „No winter lasts forever”, titlu ales de di-
rectorul nostru adjunct, dr. Dana Hrib, care a fost și 
curatorul expoziției. Sunt lucrări cu peisaje de iarnă, 
care reprezintă un dialog între pământ și zăpadă. 
De-a lungul timpului, am expus în cadrul multor ex-
poziții de grup, precum la Noaptea Albă a Galeriilor, la 
UAP,  în cadrul diferitelor expoziții organizate în cadrul 
asociației noastre sau la alte expoziții din țară.

Ce tehnici de lucru folosești în pictură și care teme 
te reprezintă cel mai bine?

Pentru a reuși să treacă bine prin timp, lucrările mele 
au la bază tehnici de pictură verificate prin experiența 
profesională de restaurator. Am văzut că pe măsu-
ră ce artistul este mai bun, și lucrarea îmbătrânește 
frumos. 

Nu mă definește o preferință pentru o anumită temă, 
pictez pentru a-mi exprima gândurile care mă fră-
mântă. Fiind născut la sat, mi-au plăcut anumite că-
suțe vechi de acolo, scorojite de timp, pe care le-am 
pictat. Am pictat, de altfel, portrete, nuduri, peisaje, 
compoziții. Toate lucrările au o poveste, subiectele 
mele sunt alese din imediata mea existență.

Pe drumul pe care merg eu azi au mers mulți alții 
înaintea mea și mai mulți vor merge după mine. In-
dividuală și particulară este relația și rezolvarea pe 
care o dau eu, pe care o propun și altora spre a ne 
bucura de ea. Într-o lume tot mai „ciudată”, doresc 
ca lucrările mele, odată ajunse în casele altor oameni, 
să-i încarce pozitiv și să-i umple de frumos și gânduri 
bune. Așa cred eu că pot face lumea mai bună!
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Iubim arta! Visăm la o locuință plină de pânze sem-
nate de artiști cunoscuți. La pereți însuflețiți prin artă. 
De acum, Galeria Art Point din Orașul Artiștilor aduce 
la vânzare replici ale celor mai bune lucrări ale artiș-
tilor sibieni, la prețuri accesibile. 

Lucrările (reproduse într-o serie limitată, fiind tipări-
te pe material de tipul Premium artist canvas), sunt 
semnate în original de către artist. 

Fiecare lucrare vine însoțită de un certificat ce au-
tentifică semnătura originală a artistului. Ea poate fi 
achiziționată atât ca pânză dar și întinsă pe șasiu și 
tratată cu vernis pentru protejarea sporită a culorilor.

Albert Sofian 
Artist și doctor în arte vizuale, născut la Sibiu în 1981, 
activează în zona graficii de șevalet și a sculpturii mo-
numentale. În Orașul Artiștilor prezintă șase schițe de 
anatomie reprezentând calul în diferite ipostaze.

Alexandru Cînean
La doar 32 de ani, Alexandru Cînean este o prezență 
tot mai convingătoare pe scena artistică locală, nați-
onală, și internațională. Până acum a expus în Româ-
nia, Belgia, Franţa, Germania, Italia, Anglia și Austra-
lia, iar acum oferă pasionaților de artă posibilitatea de 
a-i cumpăra lucrările și în varianta unor replici.

Reproduceri de tablouri  
cu semnătura artistului în original 

www.artpoint.ro

Lucrările se pot comanda și 
online pe www.artpoint.ro

Dimensiune 
aproximativă  

Preț pânză  
(în tub de carton)

Preț tablou (pânză 
întinsă pe  șasiu)

Serie 
limitată 

Semnătură 
originală

Certificat de 
autenticitate

35x50 cm. 150 lei 200 lei   

43x60 cm. 200 lei 275 lei   

50x70 cm. 275 lei 350 lei   
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E X P O Z I Ţ I I L O R
PIAŢA MICĂ, SIBIU
Platoul pietonal din fața  
Turnul Sfatului

IOAN MUNTEAN
Expoziţie de pictură
1-14 AUGUST

Interviu cu autorul – pagina 10

“Pe drumul pe care merg eu azi au mers 
mulți alții înaintea mea și mai mulți vor 
merge după mine. Individuală și particu-
lară este relația și rezolvarea pe care o 
dau eu, pe care o propun și altora spre 
a ne bucura de ea. Într-o lume tot mai 
„ciudată”, doresc ca lucrările mele, oda-
tă ajunse în casele altor oameni, să-i 
încarce pozitiv și să-i umple de frumos 
și gânduri bune. Așa cred eu că pot face 
lumea mai bună!”

ALEXANDRU CÎNEAN   
Expoziţie de pictură
15-31 AUGUST

Interviu cu autorul – pagina 8
Critică de artă – pagina 4

La doar 32 de ani, Alexandru Cînean este 
o prezență tot mai convingătoare pe sce-
na artistică locală, națională, și internați-
onală. Până acum a expus în România, 
Belgia, Franţa, Germania, Italia, Anglia 
și Australia, iar acum revine acasă cu o 
expoziție de pictură în Galeria Art Point 
din Orașul Artiștilor. Expoziția marchează 
începutul unei colaborări ce oferă pasio-
naților de artă posibilitatea de a-i cum-
păra lucrările și în varianta unor replici.
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