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Artiștii sunt, în general, acei oameni cu convingeri 
foarte puternice, care cu greu se dau în lături atunci 
când vine vorba de principii. Tocmai de asta, vedem 
tot mai mulți artiști implicându-se activ în viața socia-
lă, de multe ori fiind chiar promotorii unor mișcări de 
protest ce duc, într-un sfârșit, la schimbări. Cântăreții 
și actorii, e drept, au o expunere mult mai mare, ast-
fel că îi vedem tot mai mult militând pentru diverse 
cauze. Ei ajung de multe ori și la buletinele de știri cu 
discursuri memorabile.

Dar nici artiștii vizuali nu sunt de nebăgat în seamă 
atunci când ne gândim la acțiuni de protest ori mesa-
je ce trebuie transmise și scrijelite în cărțile de istorie. 
Ne amintim cu toții de stencil-urile lui Banksy cu pro-
testatarul ce aruncă un buchet de flori în locul unui 
cocktail molotov. Mesaj simplu, memorabil, puternic.

Așa aș vrea să fie și următoarele expoziții din Orașul 
Artiștilor: memorabile, cu un mesaj puternic. 

Vom avea invitați 10 artiști din întreaga țară ce abor-
dează două teme mult prea puțin discutate în spațiul 

public: votul și poluarea. Sper să reușească să ne 
surprindă astfel încât să ne aducem aminte de mesa-
jele lor și peste 10 ani. Și să ne facă, măcar pe noi, 
cei ce suntem pasionați de artă, să ne punem câteva 
întrebări.

2 Ilustraţie copertă: Andrei Ilincaru - Ceci n’est pas un vote

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.

19 SEPTEMBRIE • 11:30 - 13:30
Titlu atelier: Arhitect pentru o oră
Coordonator: Diana-Ribana
Ce vom face: Vom realiza o căsuță din carton, în mi-
niatură.  Vom învăța să pictăm și să decorăm inspirați 
de clădirile ce ne înconjoară în Sibiu. Copiii vor învăța 
să asambleze o mini-machetă, reprezentând o căsu-
ță, pe care o vor lua acasă cu ei.
De ce aveți nevoie: Toate materialele necesare vor fi 
puse la dispoziție de către organizatori.

5 SEPTEMBRIE • 11:30 - 13:30
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.

10 SEPTEMBRIE • 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 
SEPTEMBRIE

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

Adelina Cristea, Silviu Popa 
Foto: Ana-Maria Mătușoiu
Ana-Maria Nichițelea
Adi Bulboacă
Video: Claudiu Boica 
Social media: Paul Opricean

Grafică și DTP: Honterus Sibiu
Tipar: Smart Print Tech SRL
ISSN 2601-6982, 
ISSN-L 2601-6982
Distribuită gratuit în 500 de 
exemplare.

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

Bagă la cap
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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tehnici de lucru noi, una dintre cele mai interesan-
te experiențe fiind crearea lucrărilor pentru expoziția 
„Ceci n’est pas un vote”, de la finalul workshop-ului 
de la Rășinari. Expoziția are ca temă alegerile locale 
din 27 septembrie, astfel că cei 8 cursanți au avut 
de realizat diverse lucrări care să exprime „votul”, 
prin tehnica stencil. Stencil-urile imprimate pe hârtii 
și pânze de diferite dimensiuni vor fi expuse atât la 
Rășinari cât și în Sibiu la Galerie Art Point, între 15-30 
septembrie.

Școala de vară, o experiență extrem 
de benefică pentru cursanți
Școala de Vară de la Rășinari adună, de câțiva ani, 
tineri cursanți performanți din toată țara pentru un 
schimb de experiență cât mai divers și mai complex. 
Pentru cei 8 cursanți de anul acesta, participarea la 

Școala de Vară de la Rășinari a reprezentat o opor-
tunitate de a-și aprofunda cunoștințele dobândite în 
timpul studiilor. „Școala de vară de la Rășinari este o 
altfel de școală. Atelierele și discuțiile realizate aici 
sunt complementare programei academice și nu fac 
altceva decât să aducă un plus de informație și ex-
periență la cea dobânită deja. Școala de vară de la 
Rășinari este un proiect național coerent și asumat 
care susține producția artistică și culturală în rândul 
tinerei generatii de creatori, în urbia natală a câtorva 
dintre elitele neamului românesc: Emil Cioran, Octa-
vian Goga, sau Andrei Șaguna”, a spus artistul Mihai 
Zgondoiu.

EXPO 7-27 SEPTEMBRIE Piața Mică - SIBIU

Școala de Vară  
de la Rășinari 

Cea de-a cincea ediție a „Școlii de Vară de la Rășinari - Arte Vizuale” a avut loc în peri-
oada 23-29 august și a reunit 8 studenți și masteranzi de la Universitatea Națională de 
Arte din București și Universitatea de Vest – Arte și Design Timișoara. Ediția a fost cu atât 
mai specială cu cât cursanții au învățat tehnici de lucru noi și au creat o serie de lucrări 
simbolice, care exprimă „votul” din 27 septembrie și vor fi expuse în Galeria Art Point din 
Orașul Artiștilor, dar și în Rășinari.

susține producția artistică și culturală în rândul  
tinerei generații de creatori

Cei 8 cursanți care au participat la „Școala de Vară 
de la Rășinari - Arte Vizuale” au fost pregătiți de prof. 
univ. Mihai Zgondoiu, fost elev al Liceului de Arte din 
Sibiu. Programa acestei ediții a cuprins ateliere de 
„stencil-art”, discuții legate de noile tendințe în arta 
superContemporană, piața de artă, documentare și 
filme din aria artelor vizuale. „S-a pus în balanță ima-
ginea artistului vs. producția artistică, mediile on-line 
vs. galeriile și muzeele tradiționale, pentru a defini 
(în teorie) noua abordare culturalo-socială pe care o 
va avea arta în viitorul apropiat”, a spus prof. Mihai 
Zgondoiu. 

Anul acesta, a ales să vorbească despre „șabloane”, 
despre care spune că le regăsim peste tot în jurul 
nostru. „Tehnicile de multiplicare au evoluat în timp 
de la tehnica „xilogravurii” în care desenul se inciza 

într-o placă de lemn apoi se transfera manual prin 
cerneală/vopsea pe o coală de hârtie, la tehnica li-
tografiei (pe piatră), la serigrafie (pe sită), offset și 
până în zilele noastre la imprimantele și copiatoarele 
Laserjet”, mai spune Mihai Zgondoiu. Cea mai cu-
noscută tehnică de imprimare/multiplicare urbană 
este cea a șablonului, denumită „stencils”. „Misca-
rea graffiti și-a însușit-o în anii ’80 artistul francez 
„Blek le Rat”, apoi artistul britanic „Branksy” a dus-o 
la apogeu, făcând-o populară în toată lumea”, explică 
îndrumătorul Școlii de Vară de la Rășinari.

Cursanții au pregătit lucrări pentru 
o expoziție despre alegerile locale
Timp de 7 zile, cursanții au avut ocazia să socializeze, 
să învețe unii de la alții, dar, mai ales, să exerseze 
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MIHAI 
ZGONDOIU
despre expoziția  
„Ceci n’est pas un vote”, 
din Orașul Artiștilor: 
„Nu cred că o să treacă 
nevizitată această 
expoziție-manifest”

Cea de-a 5-a ediție a „Școlii de Vară de la 
Rășinari - Arte Vizuale” se va încheia cu 
o expoziție cu totul aparte, care va putea 
fi vizitată, în perioada 7-27 septembrie, la 
Galeria Art Point din Orașul Artiștilor. Expo-
ziția „Ceci n’est pas un vote” este socială 
și, totodată, de mare actualitate, întrucât pe 
27 septembrie vor avea loc alegerile loca-
le. Cursanții au folosit tehnica stencil-ului, 
a șablonului, pentru realizarea lucrărilor, 
care au rezultat a fi extrem de interesante. 
Cum s-au descurcat tinerii artiști, ce ilus-
trații au pregătit, dar și cât de ușor le-a fost 
să se adapteze la această tehnică de lucru, 
ne-a povestit îndrumătorul acestora, artis-
tul vizual Mihai Zgondoiu, lector. univ. dr. la 
Universitatea Națională de Arte București 
și Universitatea de Vest, Facultatea de Arte 
și Design Timișoara.

Mihai Zgondoiu (n. 1982) este artist, curator și 
galerist independent cu studii doctorale în dome-
niul artelor vizuale. Începând cu anul 2014 predă 
la Universitatea Națională de Arte din București, 
iar din 2018 (în paralel) la Facultatea de Arte 
și Design din Timișoara. De asemenea, Mihai 
a fost iniţiator și coordonator al galeriei Atelier 
030202 din București (2009 până în prezent), 
co-curator al galeriei geamMAT a Muzeului de 
Artă din Timișoara (2012 – 2014) și Co-Curator 
al proiectului „Atelier în tranziție” (2009-2013). A 
câștigat Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Ro-
mânia pentru „Artă în spațiul public” (2017), și 
Premiul JCE Contemporary Art Bienalle - selecția 
românească (2019). În 2018 a curatoriat expo-
ziția „Urban Steps” la Muzeul Național de Artă 
Contemporană - București, iar în 2019 expozițiile 
„Young Blood” din Pavilionul Supercontemporan 
Art Safari- București și „Electrecord - Romania in 
vinyl covers” din cadrul Festivalului de Artă Eu-
ropalia - Bruxelles. Cele mai recente expoziții în 
care a participat sunt: „Re-Conception”, Triennials 
of Extended Media, Pavilion Cvijeta Zuzoric, Bel-
grad (2019), “The Uslan International Woodcut 
Biennale”, Uslan (2019), “JCE Contemporary Art 
Bienalle”, The Belfry - Montrouge, “Fragments”, 
BOZAR Centre for Fine Arts, Brussels (2019), 
“HIT” - Kanal Centre Pompidou, Brussels (2019), 
și “Bucharest Artworlds at The Wrong Biennale 
#4”, Rezidența 9, București (2020).

Ați pregătit o expoziție legată de vot, o temă 
de actualitate. Ce tehnică de lucru ați folosit 
și ce presupune mai exact tematica aleasă?

Da, este o expoziție în jurul ideii de vot. Am propus 
tehnica stencil-ului, cunoscută și sub denumirea de 
tehnică a șablonului. Aceasta a fost folosită inițial în 
zona industrială și militară unde se marcau echipa-
mentele și dispozitivele din dotare. Din anii ’80 în-
coace, începând cu mișcarea graffiti/street art, artiștii 
au preluat-o și au folosit-o ca pe o formă de artă. 
M-am gândit că ar fi un bun prilej să o punem în 
practică, ținând cont de faptul că aceste lucrări au 
un format de poster unde ideea trebuie sugerată cât 
mai direct posibil. Tema se suprapune perfect cu 
timpurile în care trăim. Are nuanțe sociale și politice, 
dar fără să indice afinități sau dispreț spre vre-unul 
dintre partidele participante la alegeri. Ne-a interesat 
să dezbatem cât de important mai este astăzi votul 
și ce implică validarea sau anularea lui. Am plecat 
de la câteva idei, apoi le-am schițat, le-am transpus 
pe cartoane care urmau să fie decupate, apoi la final 
le-am suflat cu spray de vopsea pe pânze și cartoane. 
A fost un proces destul de elaborat care, zic eu, a dat 
„roade” foarte interesante și provocatoare.

Cum a fost pentru cursanți să lucreze în 
această tehnică?

Majoritatea nu au fost familiari cu această tehnică 
de multiplicare. Am făcut o scurtă introducere în is-
toricul ei, apoi le-am explicat procesul de execuție. 
Fiind majoritatea studenți/masteranzi și absolvenți de 
facultăți de arte, au prins repede procedeul și s-au 
adaptat în cele mai creative moduri.

Fiind o temă legată de vot, ce fel de lucrări 
va cuprinde expoziția și de unde s-au 
inspirat cursanții?

Inspirația a venit din societatea actuală. Fiind o temă 
cu tentă socială, nu a fost greu să se facă o cer-
cetare în această direcție. Lucrările conțin imagini, 
imagini-text, sau doar texte de tip manifest: de la cu-
vântul „vot” pus în jocul „spânzurătoarea” la „anul.at 
2020”, „Bagă la cap”, „Be the change” cu Vlad Țepeș 
hipsterit, portretul lui Cioran cu maxima „Oamenii se 
împiedică de adevăr”, la îndemnul „use your voice / 
use your vote”.

Cum crezi că o să primească publicul 
această expoziție?

Titlul expoziției „Ceci n’est pas un vote” (Acesta nu 
este un vot) a fost inspirat după celebra pictură a lui 
Rene Magritte - „Ceci n’est pas un pipe”. Cred că 
atât tematica cât și rezultatele acestui workshop sunt 
actuale și de impact. Publicul din zilele noastre este 
mult mai deschis și doritor de lucruri noi. Lucrările 
sunt smart și provocatoare încât să aprindă niște 
beculețe în capul vizitatorilor, care să zică: „uite, ce 
idee interesantă, exprimată prin câteva gesturi sau 
printr-o formă atât de simplă”. Nu cred că o să treacă 
nevizitată această expoziție-manifest!

Vor expune: Andrei Ilincaru - anul III la Uiversita-
tea Națională de Arte (UNArte) București; Răzvan 
Cristian Uță - anul I master la Facultatea de Arte și 
Design din Timișoara; Ruxandra Ivan - absolventă 
la UNArte București; Diana Matilda Crișan - anul II 
master la UNArte București; Sandra Gabriela Puișor 
- anul III la UNArte București; Andra Semciuc - anul 
III la UNArte București; Loredana Ilie - anul I master 
la Facultatea de Arte și Design din Timișoara; Po-
pescu Sorina - anul III la UNArte București.
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DIANA MATILDA CRIȘAN  
(Ilfov, n. 1995) 

Anul II master la Universitatea Națională de Arte 
din București. Tehnici de lucru preferate: îmbinarea 
picturii cu broderia; instalația artistică. „Am venit la 
această școală de vară pentru că am văzut că vom 
explora multe tehnici noi. Mi-a plăcut spiritul de 
grup, de echipă. Mie îmi place să lucrez cu instalații 
artistice, să îmbin pictura cu broderia, dar mi-a 
plăcut și faptul că aici am învățat lucruri noi, precum 
tehnica stencil”.

LOREDANA ILIE  
(Arad, n. 1999)

Anul I master la Facultatea de Arte și Design din 
Timișoara. Tehnici de lucru preferate: arta digitală, 
grafică/textilă. „Am venit la această școală de 
vară pentru că îmi place să experimentez. A fost o 
oportunitate bună pentru a cunoaște noi tehnici de 
lucru, oameni noi. Îmi place mult zona, oamenii din 

Rășinari sunt foarte drăguți. Mi-a plăcut că am avut 
un program stabilit și am învățat lucruri noi” 

ANDREI ILINCARU  
(București, n. 1995) 

Student în anul 2 la Universitatea Națională de Arte 
din București. Tehnici de lucru preferate: artă digi-
tală, grafică, desen, ilustrație. „Mi s-a părut foarte 
distractiv să vin aici, la această școală de vară. Tot-
odată, mi-am spus că am șansa să învăț ceva nou. 
Mi-a plăcut, este o atmosferă relaxantă, oamenii au 
fost foarte primitori, m-am simțit bine”.

RUXANDRA IVAN (Târgoviște, n. 1994) 

Absolventă de licență și master a Universității Națio-
nale de Arte din București. 

„Îmi era dor să fac parte dintr-un grup creativ, să 
lucrez împreună cu alți oameni, să aflu părerile lor. 
Ne-am împrietenit foarte repede și mi-am dat sea-
ma că avem foarte multe în comun, deși am studiat 
la secții diferite. Pentru mine, tehnica de lucru nu a 

fost nouă, dar am clarificat-o mai bine. O să aplic pe 
mai departe ce am învățat aici”. 

SORINA POPESCU  
(Târgoviște, n. 1997) 

Anul III la Universitatea Națională de Arte din 
București. Tehnici de lucru preferate: tuș, pensulă, 
liner. „Am văzut evenimentul online și mi-am dorit 
să vin. A fost interesant, pentru prima dată când am 
mers într-o tabără de creație. A fost asemănător cu 
atelierele din facultate, ceea ce e un lucru bun. Am 
învățat tehnici noi despre stencil, am răsfoit albume 
pe artă pe care nu le aveam”.

SANDRA GABRIELA PUIȘOR 
(Mangalia, n. 1999) 

Anul II la Universitatea Națională de Arte din 
București. Tehnici de lucru preferate: grafic design, 
caricaturi, ilustrații, tipografie. „A fost o experiență 
foarte interesantă, am lucrat de dimineața până 
seara. M-am simțit bine, am fost într-un mediu fami-
liar, deoarece am fost aici cu 3 colege de facultate. 
Colegii au fost de treabă, am întâlnit oameni din alte 
locuri, dar ne-am înțeles bine”. 

PARTICIPANȚI/ EXPOZANȚI

ANDRA SEMCIUC  
(Galați, n. 1998) 

Anul III la Universitatea Națională de Arte din Bucu-
rești. Tehnici de lucru preferate: artă digitală, pictură 
în ulei. „Am decis să fac ceva productiv vara asta, să 
ies un pic din zona mea de confort, așa că am venit 
la această școală de vară, unde mi-a plăcut ideea 
de stencil, de a putea evolua. A fost foarte plăcut, 
oamenii au fost foarte deschiși, diferiți, dar e un 
lucru bun să întâlnești oameni cu alte perspective, 
să te adaptezi, să te mulezi. Se naște un soi de 
comunitate, chiar dacă e temporară”. 

RĂZVAN CRISTIAN UȚĂ  
(Timișoara, n. 1998) 

Anul I master la Facultatea de Arte și Design din 
Timișoara. Tehnici de lucru preferate: artă digitală, 
ilustrație. „A fost prima dată când am participat la 
o tabără de vară. Îmi place să cunosc oameni noi, 
am observat că avem interese comune și am avut 
de învățat unii de la alții. Mi-a plăcut mult și mi-ar 
plăcea să mai particip la experiențe de acest gen și, 
de ce nu, la edițiile următoare ale acestei școli”. 
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LUCRĂRILE DE TIPUL FINE ART PRINTS SE POT ACHIZIȚIONA ŞI 
ONLINE, DE PE SITE-UL WWW.ARTPOINT.RO

Unii dintre cei mai apreciați 
artiști sibieni, în Orașul Artiștilor

Artiștii sibieni Alexandru Cînean, 
Sofian Albert și Dan Raul Pintea 
colaborează din acest an cu Ora-
șul Artiștilor și oferă iubitorilor de 
artă posibilitatea de a le cumpăra 
lucrările atât în original cât și tipă-
rite în serie limitată. Tehnica Fine 
Art Prints este tot mai căutată în 
lumea iubitorilor de artă din în-
treaga lume, fiind o modalitate de 
a achiziționa tablouri de artist la 
prețuri accesibile.

DAN RAUL PINTEA

Din acest an, brandul „Dragoste” poate fi găsit și în 
Orașul Artiștilor. Cunoscut pe plan național și inter-
național din anul 2017, după ce Dan Raul Pintea a 
fost ales câștigător al unui accelerator de proiecte de 
design, brandul “Dragoste” a artistului sibian a avut 
un parcurs lung, de peste zece ani, în care lucrările 
i-au fost purtate de către mii de persoane, de vedete 
naționale și internaționale. 

Conceptul “Dragoste” se găsește în Orașul Artiștilor 
din Piața Mică serigrafiat pe piese vestimentare cum 
ar fi tricouri, hanorace, șepci, căciuli.

ALEXANDRU CÎNEAN

La doar 32 de ani, artistul este o prezență tot mai 
convingătoare pe scena artistică locală, națională, și 
internațională. Până acum a expus în România, Bel-
gia, Franţa, Germania, Italia, Anglia și Australia, iar în 

luna august a revenit acasă cu o expoziție de pictu-
ră în Galeria Art Point din Orașul Artiștilor. Expoziția 
“Summer vibes” marchează începutul unei colabo-
rări cu Orașul Artiștilor ce oferă pasionaților de artă 
posibilitatea de a achiziționa lucrările și în variantă 
de Fine Art Prints în ediție limitată, cu semnătura în 
original și certificat de autenticitate.

SOFIAN ALBERT

Alături de Alexandru Cînean, în Orașul Artiștilor ex-
pune și Sofian Albert, doctor în arte vizuale. Acesta 
prezintă o serie de schițe ce pot fi colecționate de 
către iubitorii de artă sub formă de Fine Art Prints. 
Schițele, un studiu de anatomie ce reprezintă cai în 
diverse ipostaze, sunt realizate în serie limitată, cum-

părătorii primind alături de lucrare și un certificat de 
autenticitate înseriat. 

Ce este Fine Art Prints?

Tehnica Fine Art Prints este tot mai căutată în lumea 
iubitorilor de artă din întreaga lume, fiind o modalita-
te accesibilă oricui de a intra în posesia unor lucrări 
de artă ce de multe ori sunt colecționate de oameni 
înstăriți. Prin această tehnică, fiecare lucrare este 
multiplicată într-o serie limitată și este semnată de 
către autor. De multe ori, artistul intervine pe pânzele 
tipărite astfel încât fiecare să devină unică. Posesorii 
de Fine Art Prints primesc și un certificat ce autentifi-
că lucrarea și semnătura în original a artistului.
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Credeați că va trece mai repede, nu-i așa? Noul mod 
de a trăi, cu distanțare fizică, mască și mănuși, pă-
rea o măsură pentru două – trei luni și, gata, ne în-
toarcem la vechiul stil de viață și de inter-relaționare 
socială. Au trecut șase luni și, după cum aflăm cu 
stupoare de la specialiști, încă nu am atins vârful pri-
mului val pandemic! Acum știm măcar că ne lipsește 
puterea de previziune pentru a anticipa dimensiunea 
schimbărilor care urmează. Nu ne rămâne de făcut 
altceva decât să ne adaptăm. Ne vedem mai puțin în 
spații publice, dar vorbim enorm la telefon, ieșim, în 
general, doar când este nevoie, ne luăm mai multe 
măsuri de prevenție… Dar, mai cu seamă, mulți din-
tre noi, ne temem. Pentru noi și, mai ales, pentru cei 
mai vulnerabili din imediata apropiere. Este o stare 

care îți cotropește, încet, dar sigur, ființa. E o perioadă 
în care ar fi bine să reflectăm asupra valorilor perso-
nale și comunitare și să ne clarificăm ce fel de viaţă 
ne dorim. Și dacă mergem în direcţia bună.  

Cultura și arta sunt victime colaterale ale  întregu-
lui context global. Cum resimt artiștii, ale căror corzi 
vibrează la cele mai delicate și fine evenimente ale 
timpurilor lor, care percep cu o intensitate specială, 
amplificată, vremurile și emoția celor din jur? Și cum, 
conștient sau nu, ceilalți membri ai comunității, socie-
tatea, în general, aflată într-un tip de dependență față 
de ceea ce se creează, are anumite așteptări dinspre 
creatori. Căci arta realizată în această perioadă este 
o artă despre viitor, care conține un puternic potențial 
proiectiv / predictiv. Mesajele artistice trimise acum 
vor face parte din ansamblul de factori care va sta la 
temelia noilor schimbări ale lumii… 

În unele cazuri pandemia naște flori. Poate într-un 
demers de reconștientizare a fragilității vieții de zi cu 
zi, care acum pare chiar mai fragilă. Claustrarea în 
atelier și alegerea tematicii florale este tratamentul 
emoțional la care a recurs în perioada pandemiei re-
stauratorul și artistul plastic Ioan Muntean. Cu mai 
bine de un secol în urmă, împiedicat de starea preca-
ră a sănătății să iasă în natură, locul din care extră-
gea resursele și subiectele creației, Ștefan Luchian își 
aducea natura în atelier, dând naștere câtorva dintre 
cele mai cunoscute capodopere ale sale, care, de al-
tfel, i-au și adus titlul de „pictor al florilor”.

Ioni este colegul meu de la Laboratorul de Restau-
rare al Muzeului Brukenthal, unul dintre cei mai buni 
experți în restaurare pictură din țară. De-a lungul ani-
lor în care am colaborat în numeroase proiecte cu 
relevanță națională și internațională, i-am descope-
rit trăsăturile care îl fac un foarte bun restaurator: o 
pregătire teoretică temeinică, răbdare, dexteritate / 
manualitate, perseverență. Lucrările ajunse în ateli-
erul său parcurg adevărate „vindecări miraculoase”. 
Restaurarea implică știință, documentare, elaborare 
amplă, meticulozitate, insistență pe detaliu, restaura-
rea nu doar a formei, ci și a emoției inițiale, a inten-

Flori în 
pandemie
cu Ioan Muntean
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Ioan Muntean a expus în Galeria Art Point 
din Orașul Artiștilor în perioada 1-4 august 
2020.

ției creatorului operei respective. Care este raportul 
dintre restaurator și artist, căci cele două domenii 
sunt definite de principii atât de diferite. Restaurarea 
este științifică, realistă, etică, în vreme ce arta este, 
mai degrabă (deși nu exclusiv) emoțională, spontană, 
iluzorie. 

Artistul este acea latură a personalității lui Ioan Mun-
tean care contrazice o parte dintre trăsăturile absolut 
necesare restauratorului. Atunci când alege să picte-
ze, Ioni dorește să fie liber, să-și elibereze fantezia, 
să ia decizii spontane în cursul actului de creație, 
să trăiască cu profunzime clipa, să se bucure și să 
se întristeze și să transmită mai departe, privitoru-
lui, emoția sa. Activitatea de bază ar putea să-i pună 
obstacole și simțim în lucrările sale aspirația și efortul 
de depășire a constrângerilor, refuzul convențiilor și 
normelor stricte care îl pot îngrădi. Pictura proprie îl 
reprezintă cel puțin la fel de mult ca și munca din 
restaurare. Poate mai mult, pentru că în propriile cre-
ații el induce gânduri, sentimente, frământări adânci 
sau stări de moment intense care reclamă exprimare 
și translare din emoție în creație.

Abordarea sa artistică se caracterizează, în general, 
prin echilibru și moderație. Experimentează, dar cu 
măsură și în limite clar stabilite, căci, la modul de-
clarat, el nu este adeptul „sfărâmărilor”, al ineditului 
și originalului cu orice preț sau al esteticii urâtului. 
Este atras mai cu seamă de arta de factură clasică, 
chiar academică, în tematică, abordare și execuție. 
Restaurarea i-a relevat importanța tehnicii în realiza-
rea unei opere de artă, alături de cea a temei, a ideii, 
a mesajului. Intervențiile „de chirurgie estetică” pe 
piese cu o vechime de 300-400 de ani, i-au limpezit 
adevărul că latura de meșteșug este, ea însăși, o artă. 
Calitatea tehnicii va asigura perenitatea operei peste 
timp, șansa de a fi văzută, evaluată și înțeleasă de 
generațiile viitoare, transmițând, peste ani, mesajul 
unei emoții de acum.

Pictura lui Ioan Muntean are ca surse realitatea ime-
diată, experiențele sale de viață, inspirația și suges-
tiile pe care i le oferă munca. Artistul rămâne uneori 
foarte aproape de modelele întâlnite în activitatea 

de restaurator. Pictura religioasă i-a catalizat emoția 
generată de sacru, de spiritual, iar tablourile maeș-
trilor secolelor XVII-XVIII i-au focalizat interesul spre 
profunzimea temelor din pictura religioasă. Este zona 
pe care a exploatat-o în seria prezentată în expoziția 
„Îngeri și demoni” și în Noli me tangere, lucrare din 
2019, care mi se pare grăitoare pentru perioada pe 
care o parcurgem și, așa cum arta ne-a învățat de 
multe ori, cu capacitate premonitorie. Scena centra-
lă, în care Iisus înviat îi refuză Magdalenei gestul de 
atingere, este „decupată” din compoziția pictorului 
german de secol XVIII, Anton Raphael Mengs. Peisajul 
de fundal din creația acestuia este înlocuit, în tabloul 
său, de o imagine a unui cartier de blocuri vechi, în-
ghesuite, scorojite și neîngrijite. Pe stradă, în fața lor, 
trecătorii își urmează netulburați drumul, incapabili 
să ia act de ingerința fragmentului sacru în cotidi-
an. „Moartea vine prin atingere” suntem atenționați 
acum, în această năucitoare cultură a distanțării și 
neatingerii, potențată de spaima contaminării. Alina-
rea prin întoarcerea spre credință, pare, și ea, marca-
tă de obstacole. Cu lucrarea Noli me tangere, artistul 
ne transmite, în asociere/conexiune/congruență/ cu 
profunda tristețe a ideii de pierdere a spiritualului din 
noi, speranța revenirii la adevăr și frumusețe, în sens 
filosofic. Este o lecție despre cum să ni se facă dor 
unii de alții și de valorile adevărate din noi și din apro-
pierea noastră. Până vom avea din nou libertatea să 
(ne) stăm aproape, să dăm mâna fără teamă, să ne 
îmbrățișăm, să reflectăm asupra nevoii de apropiere 
și de iubire și să le re-evaluăm.

Natura statică cu struguri, prezentată cu prilejul ex-
poziției „Rural Guerila Reloaded”, gândită de artist 
ca aluzie ironică la conceptul „bio”, este executată în 
manieră academistă, dar într-o interpretare modernă, 
așa cum de esență clasică sunt și naturile statice cu 
flori din expoziția de acum. 

Un alt areal care îi oferă surse de inspirație lui Ioan 
Muntean este cel familial. Persoanele din imediata 
apropiere sunt modelele unei tablouri delicate, încăr-
cate de emoție, în care artistul îi ipostaziază pe cei 
dragi.

Pictura peisagistă din creația sa susține același de-
mers, conștientizarea valorii a ceea ce îți este drag, 
aproape și te definește, acea comoară din casa sau 
curtea proprie, pe care alții o caută o viață cutreie-
rând meridiane și, ca în parabola fiului rătăcitor, o gă-
sesc acasă. Pictorul se plimbă fizic și imaginativ, prin 
orașul în care trăiește și îi pictează istoria și prezen-
tul. Se lasă vrăjit și de frumusețea satelor transilvane 
(seria „Case la țară”) și de liniile domoale ale dea-
lurilor din spațiul intracarpatic și le surprinde iarna, 
injectându-le cu propriile sentimente. Undeva, adânc, 
e o melancolie pe care artistul și-o recunoaște doar 
când pictează. De acolo răzbate și emoția legată de 
relația inefabilă pe care o are cu natura. Lucrările din 
ciclul „No winter lasts for ever”, recent prezentate la 
expoziția de la Muzeul Brukenthal, spun mult despre 
cine este Ioni, despre felul îi care îi place să lucreze, 
despre modul în care și alege temele, despre inspira-
ție, emoție, efort și chiar artificii artistice. 

„Terapia prin flori” a ultimelor luni este marcată de 
momente de nostalgie, care dau naștere unor Old 
story-uri, din care răzbate dulceața amintirii con-
certelor și cluburilor „libere” în care coctail-urile se 
consumau în atmosfera densă a fumului de țigară, iar 
ritmul muzicii ne ținea, necenzurat, alături. O lucrare 
în care flash-uri de amintiri cu mulțime de personaje 
și lumini de stroboscop se suprapun și se întâlnesc 

în secvențe temporale dinamizate de ritmuri sonore.

Restauratorul și pictorul, două peneluri distincte, se 
întâlnesc fericit în personalitatea lui Ioan Muntean. 
Cele două laturi se susțin reciproc, își furnizează sur-
se de inspirație, idei, modele, modalități de lucru, dar 
își creează, în același timp, probleme, dileme, își dau 
soluții, se încurajează și/sau se cenzurează. 

Aspirația de a fi mai bun (în condițiile în care valorile 
cognitive și etice sunt interpretate drept valori estetice 
și, totodată, a convingerii că proximitatea frumosului 
are capacitatea de a te face mai bun), crede pictorul, 
motivează demersul creator, iar opera de artă este 
calea prin care artistul revelează privitorului acest 
preaplin care îl aduce în fața pânzei și a culorilor. 

Ioni afirmă mereu că este (în primul rând) restaurator. 
Cu toate aceste, instinctul care l-a determinat cu ani 
în urmă, să urmeze Universitatea de Artă nu îi lasă 
netulburată liniștea cotidiană și îl atrage spre șevalet, 
obligându-l să fundamenteze un alt tip de relație cu 
arta și să aștearnă pe pânză ceea ce îi este refuzat 
restauratorului: plăcerea propriei creații.



G
A

L
E

R
IA

P R O G R A M U L  E X P O Z I Ţ I I L O R
PIAŢA MICĂ, SIBIU
Platoul pietonal din fața Turnul Sfatului

Ceci n’est pas un vote  
(Acesta nu este un vot) 

Expoziție-manifest a studenților și masteran-
zilor de la Facultățile de Arte (Diana Matilda 
Crișan, Loredana Ilie, Andrei Ilincaru, Ruxan-
dra Ivan, Sorina Popescu, Sandra Gabriela 
Puișor, Andra Semciuc, Răzvan Cristian Uță. 
Îndrumător: Mihai Zgondoiu)

7-27 SEPTEMBRIE
Descriere expozanți – pagina 8 
Interviu cu mentorul expoziției – pagina 6

Cât de important mai este astăzi votul și ce 
implică validarea sau anularea lui? La această 
întrebare încearcă să răspundă opt studenți, 
masteranzi și absolvenți ale Facultăților de 
Arte din România, veniți din toate colțurile 
țării, printr-o expoziție inspirată din societatea 
actuală. 

Lucrările expuse conțin imagini, imagini-text, 
sau doar texte de tip manifest: de la cuvântul 
„vot” pus în jocul „spânzurătoarea” la „anul.
at 2020”, „Bagă la cap”, „Be the change” cu 
Vlad Țepeș hipsterit, portretul lui Cioran cu 
maxima „Oamenii se împiedică de adevăr”, 
la îndemnul „use your voice / use your vote”. 

O expoziție cu nuanțe sociale și politice, fără 
însă să indice afinități sau dispreț spre vre-
unul dintre partidele participante la alegeri.

Re-cycling Histories 
Expoziţie-manifest de Sergiu Chihaia 

28 SEPTEMBRIE – 8 OCTOMBRIE
„Pământul devine un loc neospitalier pentru 
cel mai nobil dintre locuitorii săi” - George 
Perkins Marsh. Re-cycling histories propune 
o serie de instrumente recuperative pentru 

ecosistemul în care trăim. Proiectul are ca 
principal obiectiv semnalarea unei disfuncți-
onalități generate de raportul invers propor-
țional dintre nivelul general de consum și 
resursele planetare.

Dacă vrem să schimbăm lumea, mai întâi 
trebuie să ne schimbăm pe noi înșine. Homo 
ecologicus locuiește pe planetă fără să lase 
urme invazive. Respectă regula celor trei „R”: 
reduce risipa, refolosește obiectele, reciclea-
ză deșeurile.

20-20: Artiști în izolare 
Expoziție itinerantă prin județul Sibiu. Expo-
zanți: Ciprian Badiu, Alina Ștefania Banciu, 
Claudiu Peța, Eduard Gross, Silviu Sonda, An-
drei Szabo, Diana Apostol, Antonela Giurgiu, 
Florentin Logigan, Leonard Adrian Melisch, 
Marilena Popa, Ioana Radulescu, Nora Vintila

7-27 SEPTEMBRIE
Pasionații de artă ce au avut inspirație în pe-
rioada dificilă din prima jumătate a acestui 
an, au fost invitați să ia parte la expoziția iti-
nerantă, de grup, denumită sugestiv “20-20: 
Artiști în izolare”. Debutanți ori profesioniști, 
peste 30 de artiști au înscris aproape 100 de 
lucrări pentru a le expune în cadrul expoziției 
itinerante din județul Sibiu. Au fost acceptate 
20 de lucrări ce pot fi asociate cu pandemia 
actuală ori pur și simplu au fost realizate în 
timpul izolării la domiciliu în atelier.

Expoziția de artă „20-20: Artiști în izolare” va 
fi deschisă publicului larg în luna septembrie 
în Rășinari, Cisnădioara și Copșa Mică, ur-
mând ca în perioada 1-18 octombrie să fie 
panotată la etajul 1 din Turnul Sfatului, Piața 
Mică.
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