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Ăsta pare să fie sloganul după care se ghidează 
organizatorul local al evenimentului Noaptea Albă a 
Galeriilor. Un eveniment național ce astâmpără pe 
alocuri setea pasionaților de artă de a savura măcar 
o noapte pe an o serie de expoziții realizate de artiști 
pe care altfel nu i-am vedea cu anii. Conceptul eve-
nimentului este unul lăudabil și trebuie să respectăm 
sincer efortul organizatorilor și al partenerilor dar nici 
un moment nu ar trebui să uităm scopul de la care a 
plecat el: promovarea artiștilor. 

Expozițiile pe care le vom vizita în aceste zile cu si-
guranță nu le-am fi văzut fără conceptul NAG, dar 
la fel de bine nu le-am fi văzut nici fără artiștii ce 
muncesc uneori luni întregi pentru a expune o lucra-
re reprezentativă. Iar dorințele lor trebuie ascultate. 
Atunci când artiștii vor să se promoveze și în afara 
pliantului transmis de către organizatorul local NAG, 
nu are dreptul nimeni să le bage pumnul în gură.

Tocmai de asta, Orașul Artiștilor luptă de atâta timp 
pentru expunerea artiștilor locali, susținerea și pro-
movarea lor. Pentru a rupe limitele de promovare și 
pentru a ieși la lumină adevărații iubitori de artă.
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Dacă voi nu mă 
vreți, eu vă vreau!
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 și 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.

„Art Point - Oraşul Artiştilor” este un eveniment al Asociaţiei  
pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS) și este cofinanţat  

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

Anul 2020 a început cum nu se putea mai rău, cu expoziții de artă anulate și o pandemie 
ce nu ne-a lăsat să trăim liniștiți. Dar tocmai izolarea, poate, a fost motorul creației, artiștii 
fiind în mare parte mult mai creativi față de zilele în care presiunea problemelor cotidiene 
nu-ți mai lasă loc de plăceri. 

Ca un gând pozitiv, am simțit importanța artei atunci când muzeele au fost primele des-
chise publicului larg, înaintea oricărui restaurant, ori chiar a mall-urilor. Orașul Artiștilor a 
găzduit, cu această ocazie, mai multe expoziții transferate cu totul din galeriile Muzeului 
Național Brukenthal, ce nu au văzut privirea publicului din cauza lock-down-ului.

Probabil că tocmai de asta, din setea noastră pentru artă, organizatorii evenimentului 
Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) au luat decizia înțeleaptă de a prelungi noaptea în zile, 
evenimentul desfășurându-se în 2020 pe parcursul a trei zile, între 2-4 octombrie, de la 
ora 18:00 la 24:00. Vă propunem un tur al galeriilor de artă temporare, mare parte dintre 
ele organizate special cu ocazia NAG.

Parte din informațiile de mai jos au fost preluate de pe www.noapteagaleriilor.ro

Parcurge-l  
cu ajutorul  

Sibiu City App
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Str. 9 mai, nr. 50 - Atelierul de 
Rame   19:00-24:00

Proiect/Project: PLASTIC HeARTmony 
Curator: Sergiu Pavălă 
Artiști/Artists: Alexandru Cînean, Alexandru Bu-
nescu, Raluca Elena Cosareanu, Pavălă Sergiu, 
Andy Ciocan, Sofian Albert

Începem turul nostru artistic din atelierul celor 
de la Frameshop, de pe str. 9 mai. Nu e de mi-
rare că acest loc cufundat în artă este înscris 
la NAG, deoarece de mult timp curatorul Ser-
giu Pavălă vrea să devină un nucleu pentru mai 
mulți artiști. Motiv bun pentru a promova încă o 
dată artprint-urile și solar print-urile scoase la 
lumină de puțin timp în acest spațiu, pe lângă 
cele mai recente lucrări realizate de artiștii vi-
zuali contemporani invitați. Frameshop este un 
partener deja de tradiție al Orașului Artiștilor, 
astfel că putem miza pe o expoziție ce merită 
vizitată.

Fiind deja pe str. 9 mai, trebuie doar să îți în-
drepți pașii puțin mai spre Centru, pentru a po-
posi la următoarea expoziție din cadrul NAG.

Str. 9 mai, nr. 45  18:00-24:00

Proiect/Project: Tűzhely 
Artist: Máthé László

Máthé László este genul de artist pe care tre-
buie să îl vânezi pentru a-l vedea, lucrările lui 
fiind cu greu admirate în Sibiul ultimilor ani. De 
fel din Covasna, trebuie să fim mândri că l-am 
adoptat și putem face parte din expozițiile lui, 
chiar și ca simpli spectatori. “Tűzhely” este o 
expoziție ce pleacă de la simbolul focului, al ele-
mentului sacru în jurul căruia se retrăgea familia 
la sfârșitul zilei, după o zi grea de muncă. Meri-
tă să intrăm în familia artistului, transpusă prin 
pictură, măcar pentru câteva minute.

Plecând de la Máthé László, facem un mic ocol 
la dreapta, pe strada Brutarilor, pentru a ajunge 
la expoziția unui grup de prieteni cărora le place 
să își exprime creația prin lumină.

Str. Nouă, nr. 24  
- Casa Marchesini   18:00-24:00

Proiect/Project: Limbajul Luminii 
Artiști/Artists: Tănase Valentina, Bogorin-Pre-
descu Oana, Marchesini Maurizio, Ursa 
Maria Iulia, Balteșiu Aron Valentin, Mărgărita 
Ioana-Claudia, Țintă Anca Rita, Țintă Roxana 
Anca, Bodnár Arthur, Aleksandra Vonica

Toate sunt nume cunoscute pentru noi, așa că 
este un must să poposim preț de câteva minu-
te pentru a urmări progresul Claudiei (ce s-a 
reapucat de pictură după mulți ani de pauză, 
încurajată fiind de o expoziție personală organi-
zată de Orașul Artiștilor), Oanei (ce a participat 
în urmă cu câțiva ani la Şcoala de Vară de Arte 
Plastice, organizată anual la Rășinari, apoi câș-
tigătoarea unei burse oferite de către Asociația 
pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu) și Iuliei (și 
ea participantă la Şcoala de Vară de la Rășinari). 

După ce ne-am delectat la o poveste, prin lim-
bajul luminii, ne întoarcem puțin pe str. Nouă, și 
mergem până la str. Ocnei pentru a ajunge în 
Piața Dragoner.

Str. Ocnei, nr. 3 - Fosta Cofetărie  
La mielul alb   18:00-24:00

Proiect/Project: Quick Fix  
Curatori: Lavinia Crețu, Ştefan Radu Crețu 
Artiști/Artists: Mihai Cosuleţu, Lavinia Creţu, 
Ştefan Radu Creţu, Kristina Raţiu Demuth, 
Albert Kaan, Ştefan Petrică și Miki Velciov

Artiști deja consacrați, reprezentativi pentru 
mișcarea artistică sibiană, curatorii acestei ex-
poziții au strâns la un loc nume cunoscute din 
Sibiu, Timișoara și București, pentru a aranja 
rapid un spațiu părăsit de mult prea mulți ani, 
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pus la dispoziție de către Urbana. După experi-
ența expoziției de anul trecut de La mielul alb, 
arta conceptuală pare că a făcut un pas înainte 
și abia așteptăm să descoperim cu ce ne mai 
impresionează cei 7 artiști. 

Tema din acest an: Soluţiile rapide ce au deve-
nit în ultima vreme obsesia care ne oglindește 
felul de a trăi acum - Quick fix.

După expoziția de La mielul alb, recomandăm 
să luați o scurtă pauză de câteva secunde pen-
tru a rederula în minte cele văzute. Instalațiile 
și mesajele expuse au o semnificație ce merită 
asimilată. 
Gata? Ok, continuăm urcând pe sub Podul Min-
ciunilor, descoperind exact în fața noastră Ora-
șul Artiștilor.

Piața Mică - Oraşul Artiştilor 
(platoul pietonal din fața Turnului 
Sfatului); Vi 18:00-24:00, Sb-Du 
11:00-24:00

Proiect/Project: Rem Viventem 
Artiști/Artists: Sofian Albert, Claudiu Boica, 
Tudor Şt. Popa

Ce simte materia în drumul ei spre a deveni 
operă de artă? Asta este perspectiva pe care 
vor să o dezvăluie autorii acestei expoziții, luând 
locul materiei, formând imagini ce se ascund 
chiar și de creator până la momentul în care 
ideea este epuizată. 

De ce este nevoie pentru a transpune într-o 
expoziție conceptuală simțirile unei pensule, a 
unei pânze de pictură sau a culorii? De un artist, 
doctor în arte vizuale, de un arhitect cu o gândi-
re analitică și un videograf talentat.

Mai multe informații despre Sofian Albert găsiți 
la pag. 12. Critică de artă semnată Iulia Mesea.

Dacă tot suntem aici, urcăm și în Turnul Sfatu-
lui, pentru a vizita expoziția itinerantă cu lucrări 
realizate în timpul izolării la domiciliu în atelier.

Piața Mică – Turnul Sfatului,  
et. 1, Lu-Du 10:00-20:00

Proiect/Project: 20-20: Artiști în izolare 
Curator: Tudor Şt. Popa 
Artiști/Artists: Andrei Szabó, Badiu Ciprian, 
Banciu Alina Stefania, Claudiu Peța, Gross 
Eduard, Sonda Silviu, Apostol Diana, Giurgiu 
Antonela, Logigan Florentin, Melisch Leonard 
Adrian, Popa Marilena, Vintilă Nora

Peste 30 de artiști au înscris aproape 100 de 
lucrări pentru a le expune în cadrul expoziției iti-
nerante de la Rășinari, Cinsădioara, Copșa Mică 
și Sibiu. Au fost acceptate 20 de lucrări ce pot fi 
asociate cu pandemia actuală, ori pur și simplu 
au fost realizate în timpul izolării, iar acum le 
putem vedea în Turnul Sfatului din Sibiu, zilnic, 
în perioada 1-18 octombrie, între orele 10:00-
20:00.

Mai multe informații despre această expoziție 
găsiți la pag. 19. 

Așteptată deja de câteva luni, Ambasada Cre-
ativă, intitulată sugestiv “No!Hai”, își deschide 
în sfârșit porțile cu o expoziție ce îmbină pictura 
cu designul vestimentar, cu siguranță o oportu-
nitate de a face cunoștință cu doi artiști ce urcă 
rapid treptele succesului.

6
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Piața Mică, nr. 3 - No!Hai  
Ambasada Creativă   Vi 18:00-
24:00, Sb-Du 12:00-20:00

Proiect/Project: Normality!? 
Curator: Alexandru Constantin Chituță 
Artiști/Artists: Alexandru Cînean, Raluca Elena 
Cosareanu

Alexandru Cînean și Raluca Elena Coșăreanu, 
artiști contemporani, uniți prin iubire, dar și prin 
artă, îndeamnă la reflexie asupra a ceea ce în-
seamnă de fapt normalitatea, expunând lucrări 
care ne arată viaţa în simplitatea ei, inundată 
însă de culoare, snobism, fashion, pasiune, dra-
goste, moarte. 

La doar 32 de ani, Alexandru Cînean este o pre-
zență tot mai convingătoare pe scena artistică 
locală, națională și internațională, din acest an 
colaborând și cu Orașul Artiștilor, oferind pasi-
onaților de artă posibilitatea de a-i achiziționa 
lucrările și în variantă de Fine Art Prints în ediție 
limitată, cu semnătura în original și certificat de 
autenticitate. 

Lucrări semnate de Alexandru Cînean se pot 
găsi și pe site-ul www.artpoint.ro

Piața Mică pare să fie în această ediție NAG 
punctul central al expozițiilor, astfel că trebuie 
să faceți doar câțiva pași pentru a intra direct 
în următoarea prezentare ce este instalată chiar 
sub cerul liber.

Piața Mică, nr. 4 - Cer Deschis  
(pavilion în aer liber în fața cen-
trului Habitus)   18:00-24:00

Proiect/Project: Genesis 
Curator: Roxana Ionesc 
Artiști/Artists: Anca Statica, Roxana Ionescu, 
Ariel Hadnagy

Curatorul Roxana Ionescu aduce la Sibiu un 
proiect de artă publică inițiat împreună cu copiii 
din satul Hosman. Experiența ei ca artist vizual 
(scenograf care a semnat scenografia a 50 de 
spectacole de teatru dramatic și de animație, 

pentru care a obținut 6 premii pentru cea mai 
bună scenografie, premii de originalitate și pen-
tru limbajul plastic și vizual) a transformat zidul 
digului ce mărginește intrarea în sat a râului 
Hârtibaci. Alături de Anca Stătică și Ariel Had-
nagy, susținuți de Asociațiile Restaurare Pentru 
Suflet și TLJM, au oferit șansa copiilor din sat 
să intervină asupra spațiilor publice, ajutându-i 
să integreze arta în contextul spațiului și vieții 
lor sociale. Iar acum, și nouă, pasionaților de 
frumos, ne este oferită șansa de a face cunoș-
tință cu aceștia.

Aflându-ne încă în Piața Mică, trebuie să co-
borâm treptele abrupte ce duc spre subsolul 
Bisericii parohiale romano-catolice “Sf. Treime” 
pentru a redeschide fostul centru cultural Ha-
bitus, unde membrii asociației Brukenthal von 
Studio promit o expoziție ce are menirea să ne 
ofere răspunsuri. Sau întrebări.

Piața Mică, nr. 4 - fostul Habitus  
(subsol)   18:00-24:00

Proiect/Project: Portmoment  
Curator: Brukenthal von Studio 
Artiști/Artists: Adrian Luca, Ilie Mitrea, Ioan 
Muntean, Andrei Popa, Cătălin Precup, Albert 
Sofian, Robert Şimon, Diana Pantea, Florin 
Viorel, Daniel Bălțat, Dan Şușa, Vlad Dumi-
tru, Alexandra Stoica, Cristina Fău, Celestina 
Albișor, Roxana Ionescu, Anca Stătică, David 
Cosmin, Cezar Stanciu, Ariel Hadnagy, Sergiu 
Pavălă, Ciprian Badiu

Cu un Festival de Artă Contemporană în desfă-
șurare, cei de la Brukenthal von Studio au mai 
avut puterea de a strânge peste 20 de artiști 
într-o expoziție ce va fi deschisă pentru trei zile, 
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pe timpul evenimentului Noaptea Albă a Galerii-
lor. Poate fi arta antidotul efemerității, fără a că-
dea în patima beautyficării digitale a post-ade-
vărului fabricat post hoc și a nihilisticului Carpe 
diem? Este una din întrebările la care ne îmbie 
artiștii să ne răspundem pe parcursul expoziției. 

Într-o plimbare puțin mai lungă, pentru a ne ofe-
ri răgazul să digerăm cele văzute până acum, 
parcurgem pietonala Nicolae Bălcescu pentru a 
vizita, atât cât ne permite programul, Galeriile 
de Artă Contemporană a Muzeului Național Bru-
kenthal. 

Str. Tribunei, nr. 6 - Galeria de 
Artă Contemporană   Mi-Du 
09:00-17:00 (Casa de bilete se 
inchide la 16:15)

Eveniment//Event: Sibiu Contemporary Art Festival 
Artiști/Artists: Albert Sofian, Daniel Bălțat, Ale-
xandru Cînean, Vladimir Şetran, Dan Şușa, Vlad 
Dumitru, Andrei Popa, Mihai Zgondoiu, Cristina 
Fău, Cătălin Precup, Alexandru Bunescu, La-
vinia Crețu, Ilie Mitrea, Diana Oancea-Morar, 
Andreea Bernath-Doncuțiu, Carol Hruby, Andy 
Ciocan, Ştefan Radu Crețu, Ioan Muntean, Ale-
xandra Stoica, Mihai Pâslariu, Robert Şimon, 
Diana Pantea, Sergiu Pavălă, Adrian Luca, Sorin 
Baciu, Celestina Albișor

Într-un traseu al galeriilor de artă, este de la 
sine înțeles că trebuie inclusă în plimbarea 
noastră și Galeria de Artă Contemporană de 
pe str. Tribunei nr. 6, în special pentru că aici 
are loc în această perioadă Festivalul de Artă 
Contemporană de la Sibiu (SCAF), organizat sub 
tema „Palindrom”.

Mai multe informații despre SCAF găsiți la 
pag. 16. 

Mergând puțin mai departe, pe strada Tribunei, 
până ajungem pe la jumătatea ei, suntem puși 
la lucru de către tinerii îndrăzneți ce promit un 
spațiu dedicat artei. Deschis non-stop (?)

Str. Tribunei, nr. 13  
- arta.nonstop   18:00-24:00

Proiect/Project: arta.nonstop 

Suntem siguri că știți magazinul acela pe care 
stă scris de ani buni textul “Mă gândesc la ea” 
iar programul este… non-stop. Ori măcar ați 
văzut poze făcute în fața lui. Devenit un adevărat 
punct turistic în ultimii ani, puțini oameni știu că 
denumirea spațiului a fost dată tot în urma unui 
act artistic – el a fost pictat în timpul unor fil-
mări, acolo nefiind de fapt un magazin cu acest 
nume. Cu toate astea, tuturor persoanelor ce 
s-au perindat prin acest spațiu, deschizând de 
la magazin de casete audio, până la florărie sau 
magazin de suveniruri, li s-a părut potrivită de-
numirea și au împrumutat-o. La fel cum, acum, 
o împrumută câțiva iubitori de frumos ce promit 
aici un spațiu dedicat artei.

Iar noi… noi suntem actori și artiști în același 
timp, ajutând la pictarea spațiului ce va deveni 
el însuși obiect de artă, sorbind povești printre 
găleți cu lavabilă.

Ne continuăm traseul galeriilor de artă din Sibiu, 
mergând la stânga, pe str. Mitropoliei, până la 
șoseaua principală, unde ni se dezvăluie galeria 
de artă denumită Dragoste Gallery. Urmăriți o 
vitrină roșie și pe Dan-Raul Pintea dezvelindu-și 
noile creații.

Str. Andrei Șaguna, nr. 5 -  
Dragoste Gallery  18:00-24:00

Proiect/Project: Prima Noapte De 
Dragoste  
Artist: Dan-Raul Pintea

După ce ani la rând artistul sibian a expus pe 
holul Primăriei Sibiu, în fața Muzeului Național 
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Brukenthal sau în propria mașină, pentru a atra-
ge atenția asupra lipsei galeriilor de artă din Si-
biu, de data aceasta Dan-Raul Pintea expune în 
propria galerie de artă. Merită să îi treceți pragul 
chiar și numai pentru a-l cunoaște pe cel ce stă 
în spatele evenimentului Noaptea Albă a Ga-
leriilor Sibiu, fiind partenerul local al Asociației 
Ephemair din București, organizatorul principal, 
și a sponsorului de tradiție, BRD. 

După ce v-ați înconjurat de dragoste, este cazul 
să vă continuați plimbarea pe Bd-ul Victoriei, 
până ajungeți la noul (și probabil că singurul) 
spațiu de coworking din Sibiu. În fapt, un mix în-
tre un spaţiu de coworking, evenimente și artă, 
care pune în centrul activității sale comunitatea.

Bd-ul Victoriei, nr. 22, etaj 1 – 
Nook   18:00-24:00

Proiect/Project: Cooperativa de Artă 
Nook • Galerist: Ioana Maria Pasc 
Artiști/Artists: Claudiu Nicodin, Sorina 
Tomulețiu, Silvia Paizan, RaCOL∆J, 
Andreea Popa, Florin Popescu

Fiind un spațiu de coworking, era de la sine în-
țeles că și expoziția din cadrul NAG trebuia să fie 
realizată sub același concept. Tocmai de asta, 
lista artiștilor este păstrată deschisă până în ul-
tima oră de Noapte Albă a Galeriilor și, ce este 
și mai important, spațiul Nook rămâne deschis 
tuturor artiștilor chiar și după acest eveniment. 

Claudiu Nicodin a expus și în Galeria Art Point 
din Orașul Artiștilor în iunie 2020. Un articol 
despre arta lui puteți găsi online, pe www.face-
book.com/OrasulArtistilor 

Descoperă Sibiul artistic  
pe Sibiu City App 

•	 Turul	galeriilor	/	muzeelor	de	artă
•	 Turul	frescelor	și	sculpturilor	cu	

valoare	artistică	deosebită
•	 Turul	confesiunilor	–	picturi	și	ele-

mente	de	arhitectură	ale	bisericilor
•	 Turul	gastronomic	–	restaurante	și	

cafenele	prietenoase	cu	arta
•	 Turul	Instagram	–	locuri	perfecte	

pentru	a	face	poze	în	Sibiu

Sibiul este un oraș prietenos cu artiștii, aici 
desfășurându-se tot mai multe evenimente de-
dicate pasionaților de artă prin care artiști locali 
și naționali își expun lucrările în spații mai mult 
sau mai puțin pregătite pentru astfel de expozi-
ții. Ca și în anii trecuți, problema spațiilor dedi-
cate artei este una stringentă. Cu toate astea, 
lucrurile încep să arate tot mai bine pentru arta 
sibiană. 

În anul 2019, de exemplu, Noapte Albă a Ga-
leriilor a adunat artiștii în 9 expoziții, 7 fiind 
organizate în spații alternative, 2 în ateliere de 
creație personale, ZERO în galerii de artă! Ceea 
ce nu mai este cazul și în 2020, în orașul nostru 
apărân în ultima perioadă trei galerii de artă in-
dependente. Este drept că una este personală, 
fără a fi deschisă altor artiști, iar celelalte două 
s-au chinuit luni la rând să pună bazele unei 
deschideri oficiale dar, cu toate astea, este de 
apreciat efortul tuturor spre a scoate puțin capul 
din carapace. 

Dacă, pe lângă toate cele de mai sus, amintim 
și faptul că suntem în plină desfășurare a primei 
ediții Sibiu Contemporary Art Festival, la care 
sunt invitați 36 de artiști din țară și străinătate, 
pare că Sibiul a făcut pași mari în ultimii patru 
ani, de când există Orașul Artiștilor și suntem 
mai atenți la domeniul ăsta.

13
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EXPO 28 SEPT. – 18 OCT.

SERGIU  
CHIHAIA
este lector univ. dr. la departamentul Modă din cadru 
Universității Naționale de Arte București și va expune 
în „Orașul Artiștilor”, în perioada 28 septembrie - 
18 octombrie. Lucrările pe care le va aduce în fața 
publicului sibian fac parte dintr-o serie mai amplă de 
proteste, „un manifest anti-poluare cu plastic”. Vine 
des la Sibiu, participând la diverse proiecte și spune 
că „Sibiul a devenit un soi de oraș de suflet pentru 
mine”. Aici, arta e la ea acasă, crede artistul. 

Absolvent al Universității Naționale de Arte București, 
Sergiu Chihaia trăiește și lucrează în capitală. Par-
ticipă cu lucrările sale la expoziții naționale și inter-
naționale (București, Constanța, Londra și Veneția), 
având lucrări în colecții particulare din Anglia, Italia și 
România. În 2014 a câștigat premiul UAP pentru Arte 
Decorative - Textile în cadrul proiectului Arte în Bu-
curești, ediția a V- a. Este sculptor, textilist și design-
er iar în focul creației, le îmbină pe toate, devenind 
scenograf. Astfel, reface istoria lumii ca o scenă, un 
spațiu de expunere pentru dramele, fericirile și izbân-
zile omului.

Data naşterii: 29.05.1982
Locul naşterii: Republica Moldova, localitatea 
Verejeni, raion Telenești
Legătura cu Sibiul: Orașul său de suflet, în 
care participa la diverse evenimente artistice
Tehnici de lucru preferate: papier mâché 
Ultima expoziție: Este în desfășurare 
„Laborator Interior2” Galeria Căminul Artei, 
București. 

O expoziție specială la Sibiu, 
oraşul său de suflet

De Sibiu, îl leagă multe amintiri frumoase. Mărtur-
isește că vine anual cu studenții săi la BeCreative, 
singurul festival studențesc de modă din țară, iar un 
alt eveniment pentru care vine la Sibiu este SISAF, 
unde se întâlnesc unii dintre cei mai talentați artiști 
de murale din țară și din străinatate. „Așa că în timp 
Sibiul a devenit un soi de oraș de suflet pentru mine, 
unde arta e la ea acasă”, dezvăluie artistul. Acum, 
va avea ocazia să-și expună propriile lucrări în Sibiu, 
în cadrul galeriei Art Point din Orașul Artiștilor. „La 
Sibiu o să expun peștișori realizați din sticle de plas-
tic. Proiectul face parte dintr-o serie mai amplă de 
proteste - manifest anti-poluare cu plastic. Un număr 
de 70 de pești vor reaminti privitorilor că plasticul a 
invadat apele mărilor și oceanelor și dacă nu luăm 
măsuri urgente, în loc de pești vom avea pești din 
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plastic. Vreau să atrag atenția asupra poluării dar în 
același timp doresc să informez, să implic și să re-
sponsabilizez publicul cu privire la plastic și efectul 
acestuia în natură”, explică Sergiu Chihaia.

„Pentru mine, arta este 
mai degrabă un mod de 
exprimare”

Ca artist, îi place să experimenteze tot felul de tehnici 
și materiale, însă de fiecare dată se oprește „la hârtie, 
la papier mâché”, după cum povestește. Dintotdeau-
na, cel mai bine s-a exprimat prin artă. „Încă de copil 
preferam să explic sau să povestesc desenând. Așa 
că pentru mine arta este mai degrabă un mod de 
exprimare, un mod normal și natural de a spune ceva. 
Așa am ajuns să mă înscriu la o școală de artă din 
Telenești și ăla a fost startul”, spune Sergiu Chihaia. 
Încearcă să fie tot timpul conectat la artă, astfel că 
dacă nu e în atelier, pentru a lucra, ori e cu studenții 
săi la cursuri, ori prin galerii de artă sau muzee. „Nu 
simt arta ca pe ceva care mă solicită, o povară, din 
contră, funcționează ca o terapie, de care am nevoie 
constant. Așa că încerc să fiu conectat tot timpul la 

artă”, explică prof. univ. Chihaia. Pentru acesta, arta 
nu este doar despre frumos și estetic, trecând rolul 
social pe locul întâi și esteticul pe locul doi. „Person-
al, cred foarte mult în rolul social al unui artist, care 
aproape ar trebui să devină obligatoriu. Deci, dacă am 
evoluat, am facut-o în acest sens, am trecut esteticul 
pe locul doi și rolul social pe locul întâi. Munca mea 
de profesor și artist face parte din mine, reprezintă tot 
ce sunt și ce gândesc, mă reprezintă pe mine. E un 
stil de viață (dacă tot predau modă)!”, spune artistul.

„Câteodată văd un perete 
mâzgălit, plin de afişe rupte 
şi mi se pare că e mai artă 
decât toată arta”

Mărturisește că îl inspiră orice, de la o carte bună, un 
film bun, muzica, un artist, o expoziție, natura, oame-
nii și multe altele. „Îmi place să scormonesc după 
chestii și lucruri care mă inspiră prin diverse locuri. 
Văd niște crengi aruncate pe stradă, care pentru unii 
par gunoi, dar pentru mine reprezintă o parte dintr-o 
lucrare. Câteodată văd un perete mâzgălit, plin de 
afișe rupte și mi se pare că e mai artă decât toată 
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arta. Cum am mai spus, îmi place să experimentez, 
așa că fac și sculptură, și arhitectură, și pictură, co-
laje și modă. Dar foarte importantă pentru mine este 
nevoia de a folosi tehnici din domeniul în care activez 
sau profesez, adică din modă și din textil în general 
cum ar fi cusutul, împletitul ș.a”, mai spune Sergiu 
Chihaia. 

De-a lungul anilor a participat la numeroase expoziții 
de grup, dar prima sa expoziție personală și, după 
cum spune, primul „proiect mai închegat” a fost „Ex-
odus Wonderland” expus la Atelier 030202 în 2015, 
o galerie de artă din București „gospodărită” de Mi-
hai Zgondoiu. „Atunci au apărut pinguinii făcuți din 
hârtie, care după expoziție au împânzit Bucureștiul și 
câțiva ani la rând mi s-a spus „omul cu pinguini””, 
spune artistul.  

Despre proiectele sale, nu poate să spună că în-
drăgește vreunul mai mult decât altul, pentru că se 

simte legat de fiecare în parte. „Sunt mici bucăți 
din mine, ca un puzzle. Dar o temă la care aș reveni 
mereu cu drag ar fi: Casa sau aCasă… și la căsuțele 
făcute de mine și din sârmă, și din crengi… dar 
mereu și hârtie. Acest proiect mă leagă de locul meu 
natal și de casa în care am copilărit. Casă care, din 
păcate, nu mai înseamnă “aCasă””, povestește ar-
tistul. 

Despre el, mărturisește că încearcă să fie același 
și ca artist, și ca profesor. Uneori îi iese, alteori nu. 
„Dar nu am un zid ridicat între cele două, poate un 
mic gard, care poate fi sărit oricând. Un avantaj ar 
fi faptul că sunt mai tot timpul înconjurat de studenți 
creativi de la care am mereu de învățat (nu doar ei 
de la mine) și care mă țin într-o priză continuă, adică 
mă țin în formă, mai ales artistic și spiritual. Şi ca 
profesor lucrând cu oameni foarte, foarte diferiți am 
învățat să accept, să am un grad mare de înțelegere 
și acceptare. Şi asta nu-i puțin”, conchise artistul.
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În încheierea  
unei veri neobişnuite

de
 IU
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Cu ambiţie și experienţa câștigată de-a lungul ulti-
milor ani, chiar și în condiţiile „altfel” ale stărilor de 
urgenţă, de alertă și de năuceală generală, Orașul Ar-
tiștilor reușește, și în această vară, să își împlinească 
proiectul de sustinere și promovare a artei tinere. Aș 
spune, chiar, că selecţia artiștilor expozanţi este în 
creștere valorică, ceea ce înseamnă, pe de o parte, 
că suntem tot mai buni în ceea ce facem și, totodată, 
că în Sibiu viaţa artistică este mai diversă, mai bo-
gată, iar segmentul tinerilor artiști este tot mai bine 
reprezentat.

Invitatul expoziției speciale din ultima lună a pro-
iectului din acest an, Albert Sofian, are o carieră în 
ascensiune și se recomandă prin studiile finalizate 
la școala de arte clujeană și prin activitatea intensă, 
care cuprinde expoziţiile personale organizate la Si-
biu, Brașov, București și numeroasele proiecte desfă-
șurate în ţară și în străinătate. Succesul se reflectă și 
în solicitările pe care le primește de la galerii de artă 
recunoscute, precum și în prezenţa lucrărilor sale în 
colecţii private din România, Italia, Germania și SUA.

Albert Sofian își afirmă cu tărie și siguranţă convinge-
rile, atitudinea faţă de viaţă și faţă de semeni, crezul 
artistic. Își concentrează biografia cu plăcerea amin-
tirii șirului de întâmplări ale copilăriei, viaţa de familie, 
primii pași în artă, marile decizii, hotărâri la răscruci 
luate la inspiraţie sau profund analizate și decantate 
și devoalează cu dezinvoltură motive, teme, alegeri, 
cauzalități ale creației sale.

Sursa artei sale este experienţa de viaţă, lumea din 
jur, problemele societăţii contemporane și identifica-
rea modului în care traumele lumii se pot transforma, 

mereu, cu minime șanse de salvare, în traume per-
sonale. Din selecţia aplicată plajei largi a surselor de 
inspirație, modul în care le transfigurează artistic, din 
problematica propusă, descoperim un artist complex, 
cu acută percepție a ritmului lumii. Tematica operei 
sale se centrează asupra destinului și rostului omului, 
asupra aspirației spre depășirea limitelor umane, ca 
în mitul faustic, a conflictelor existențiale, raportului 
dintre bine și rău, rostului binelui, tentaţiei răului, zba-
terii din efortul deciziei, căutării dramatice a reperelor. 

Pornind de la premiza că totul ia fiinţă, prinde formă, 
trup și suflet, doar atunci când primește un nume, că 



13Artpoint - Orașul Artiștilor

un gând se întrupează atunci când, și dacă, crezi în 
el, Sofian decide să (își) recunoască locuitorii stranii 
ai adâncurilor, spaimele, poate ale sale, poate ale lu-
mii din care face parte, să le dea nume și trup pentru 
ca apoi, fiind creaţiile proprii, să le poată distruge cu 
armele cu care le-a ființat. Chiar de la întrupare, prin 
execuţia șarjată, artistul marchează o ambiguitate 
asupra celor create, ele sunt construcţiile sale, le dă 
formă finită dacă dorește, dacă nu, eterul din care 
s-au ivit poate fi oricând spulberat. 

Populată de monștri și animale fantastice, lumea pe 
care ne-o propune pătrunde în teritoriului miturilor, 
acolo unde întâlnirea dintre bine și rău și conflictul 
acestora cunoaște multiple întrupări. Suntem aici 
confruntați cu demoni și reptile fantastice, în repre-
zentări de esenţă hiperrealistă, care, prin chiar stilul 
abordat, devin de o realitate ameninţătoare. Graniţa 
difuză cu arta fotografiei conferă personajelor o veri-
dicitate spectaculoasă.

Portrete, compoziţii cu figuri, schiţe, torsuri, membre, 
desene animaliere, interpretări după maeștri, oricare 
ar fi tema aleasă, creaţiile lui Sofian vorbesc despre 
natura duală a omului și a universului, aceeași luptă 
continuă dintre plus și minus, într-o lume în căutarea 
echilibrului, dintre alb și negru, într-o lume gri. Chiar 
de la începuturile Creației, omul, sublim și blestemat, 
este purtător al unui cod genetic arhetipal care îl blo-
chează în zona de conflict a unor forţe antagonice, în 
care chipul răului este un alter ego al conștiinţei chi-
nuite de absența unui reper limpede și de nezdrun-
cinat. Tragismul rezultă din neputinţa identificării și 
anulării forţelor care generează maleficul, mereu ca-
muflat în însăși substanţa umanului. 

Cu duct sigur și bun simț al volumelor, desenul este 
elementul principal al construcţiilor compoziţionale 
ale lui Albert Sofian. Rezervele din zona cromatică 
(două, trei culori subtil nuanţate) conduc atenţia asu-
pra formelor, lăsând expresivitatea lor să comunice, 
în vreme ce culoarea le susține substanța, marchea-
ză umbrele și  accentuează volumele. Contururile 
acuzate, liniile expresive, tușele pregnante sunt astfel 

corelaţionate încât să vibreze și să inducă energie 
compozițiilor. Dinamica pare realizată cu elemente 
împrumutate din arta fotografică și prin acele „dâre” 
pe care forma în mișcare le lasă în eter. 

Tehnica lui Sofian este rezultatul căutării expresiei 
personale. Ceea ce menţine din tehnica pe bază de 
apă accentuează o anume evanescenţă, senzația de 
transformare, creând un efect de semi-transparență, 
o ceaţă pe anumite zone (blurate), care ascunde ceea 
ce nu poate fi deplin sau răspicat rostit. Iar împrumu-
turile din tehnica uleiului și modalitatea personală de 
a le combina, sunt necesara conectare cu durabilul.

Seria de schiţe de la Pointblank Gallery pun în evi-
denţă importanţa pe care o joacă în desenul său 
braţele, mâinile, dar mai ales picioarele, care sunt în-
cărcate de o forţă de expresie surprinzătoare. Drapa-
jele le subliniază musculatura, rolul de susţinere, cel 
motrice, conţinutul dinamic, flexibilitatea, frumuseţea, 
iar celelealte părţi ale corpului au în primul rând rol de 
evidenţiere a extremelor. În același scop, dar și pen-
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tru încărcarea mesajului transmis, chipul personajelor 
este mereu acoperit. Nu întâmplător, modelelele în-
săși se acoperă, se ascund, disimulează.

Portretele sunt în continuă metamorfozare. Din ochii 
larg deschiși cad picături de sânge, umbra maxilaru-
lui pe torace devine o rană deschisă, părul în mișca-
re capătă formă de coarne, în vreme ce mâinile se 
împreunează în rugăciune, poate pentru recâștigarea 
puterii pierdute. Oricât de frumos chipul, modul de 
redare și conjunctura în care este surprins creează 
o neliniște metafizică, în vecinătatea spaimei. Frică 
de necunoscut, frică de moarte, de viaţă, de trecerea 
clipei și de veșnicia necunoscutului. Realizate de obi-
cei în semi-profil, o reprezentare care îi accentuează 
fermitatea clasică a liniilor feţei, autoportretele conțin 
motivul central al creației sale. Personajul apare ca 
înger și demon, măcinat iremediabil de distrugerile 
timpului. Reprezentarea este asemănătoare unei fo-
tografii vechi, în sepia, roasă de bătrâneţe. De sub 
musculatura obrajilor se reliefează formele unui chip 
emaciat, iar alăturarea cu motivul craniului limpezește 
mesajul de tipul Memento mori sau Vanitas vanitatis.

Artistul nu e tentat de voluptatea comună. Senzua-
litatea e mult mai profundă și ţine de esenţa mas-
culinităţii. Femeia îi este foarte rar model, ea apare 
mai degrabă ca o vestală, martiră sau chiar fecioară 
îndurerată al cărei sacrificiu s-ar putea să fi fost za-
darnic. În acest areal de semnificații, se raportează 
uneori la figuri de sfinţi și sfinte, tentat de conţinutul 
extazului mistic. Şi aici apare una dintre coordonate-
le atmosferei în care se desfășoară trama propusă, 
un anume mister, dar nu cel de extracţie romantică 
sau simbolistă (chiar dacă este purtător de simbol), ci 
unul din vecinătatea neo-expresionismului.

Arta lui Sofian este uneori terifiantă, și odată aflată 
în proximitate, nu poate fi ignorată; este penetrantă, 
provocatoare, pare o lume pe care o intuim cu neli-
niște și tulburare în spatele peliculei fine a realităţii.  E 
o provocare să ne-o recunoaștem, să ne-o asumăm, 
să învăţăm să o acceptăm și poate să o transformăm. 
Drumul poate duce spre o lume mai buna sau spre 

Infern. Să fie personajele lui Sofian condamnate la 
damnare sau să se afle pe calea spre măreţia izbăvi-
rii? Despre destinul lor vom mai afla, căci pariul mitic 
este, de data aceasta, al artistului cu el însuși.

At the End of a Long 
Hot Peculiar Summer
With the ambition and experience acquired over the 
past few years, even under the “different” circum-
stances of the states of emergency and alert and 
the general bewilderment, the City of Artist succeeds 
again, this summer, to carry out the project for the 
support and promotion of the young art. I would ac-
tually say that the selection of the exhibiting artists is 
increasing in value, which means, on the one side, 
that we are increasingly better at what we do and, 
at the same time, that in Sibiu the artistic life is more 
diverse, richer and the segment of the young artist is 
better represented.
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The guest of the special exhibition from the final 
month of the project this year, Albert Sofian, has a 
rising career and is recommended by the studies 
completed at the Art School from Cluj and through 
his intense activity, which includes the personal exhi-
bitions organized in Sibiu, Brașov, Bucharest and the 
many projects carried out in the country and abroad. 
His success is also reflected in the requests he recei-
ves from famous art galleries, as well as the presence 
of his works in private collections from Romania, Italy, 
Germany and the USA.

Albert Sofian strongly and confidently affirms his 
beliefs, his attitude towards life and his fellows, his 
artistic creed. He concentrates his biography with 
the pleasure of remembering the series of childhood 
events, family life, first steps in art, the great deci-
sions, resolutions at crossroads made with inspira-
tion or profoundly analyzed and settled and reveals 
without constraints motifs, themes, choices, causa-
lities of his creation.

The source of his art is the life experience, the 
surrounding world, the problems of contemporary 
society and the identification of the way in which the 
traumas of the world can always turn, with minimum 
chances of rescue, into personal trauma. From the 
selection applied to the wide range of the sources 
of inspiration, the way in which he transfigures them 
artistically, the proposed issues, we discover a com-
plex artist, with an acute perception of the pace of 
the world. The themes of his work focus on human 
destiny and purpose, on the aspiration to exceed hu-
man boundaries, just like in the myth of Faust, the 
conflicts of the existence, the relation between good 
and evil, the purpose of good, the temptation of evil, 
the struggle from the effort of decision, the dramatic 
search for landmarks.

With a safe trajectory and a common sense of volu-
mes, drawing is the main item of the compositional 
constructions of Albert Sofian. The reserves from the 
chromatic area (two, three colors subtly nuanced) 
focus attention on shapes, leaving their expressivity 

communicate, while color supports their substance, 
marks the shadows and accentuates the volumes. 
The used contours, the expressive lines, the obvious 
touches are thus correlated so as to vibrate and indu-
ce energy to the compositions. The dynamics seems 
to be performed with elements borrowed from the art 
of photography and through the „trails” that the mo-
ving shape leaves in the air. 

Sofian’s art is sometimes terrifying and, once in the 
vicinity, it cannot be ignored; it is penetrating, provo-
cative, it seems to be a world we have a restless and 
troublesome hint at behind the fine layer of reality. It 
is a challenge to recognize it, to assume it, to learn to 
accept it and maybe transform it. The road may lead 
to a better world or to the Inferno.

Is it possible that Sofian’s characters are doomed or 
are they on their path to the greatness of redempti-
on? We shall hear about their destiny again, for the 
mythical wager is, this time, that of the artist with 
himself.
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36 de artiști din țară și străinătate 
expun lucrări la prima ediție a 

„SIBIU CONTEMPORARY ART FESTIVAL”

Peste 30 de artişti din țară şi din străinătate 
participă la prima ediție a festivalului de artă 
vizuală contemporană “Sibiu Contemporary Art 
Festival” (SCAF). Artiştii au înscris în festival 
diferite tipuri de lucrări, de la pictură, grafică şi 
fotografie artistică, până la bijuterie contempo-
rană. Parte din lucrări au fost expuse în spațiul 
expozițional din cadrul Centrului de Informare 
Turistică al Primăriei Municipiului Sibiu, restul 
fiind prezentate la Muzeului de Artă Contem-
porană de pe str. Tribunei, nr. 6 şi vor putea fi 
admirate de publicul sibian până în data de 30 
octombrie.

Asociația Brukenthal von Studio a demarat, în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, Mu-
zeul Național Brukenthal şi Asociația culturală 
pictor Octavian Smigelschi, prima ediție a SCAF. 
Festivalul a reunit la start nu mai puțin de 36 de 
artişti din țară şi străinătate care au fost pre-
zenți cu lucrări de pictură, grafică, fotografie 
artistică, artă video, colaj, fotocolaj, pixel art, 
ebru, artă conceptuală, bijuterie contemporană 
şi medii mixte.

„Asociația Brukenthal von Studio rămâne consec-
ventă unuia dintre scopurile asumate de la debut, 
reanimarea apetitului pentru artă, iar anul acesta am 
inaugurat un nou capitol ce urmează firesc în activi-
tatea noastră pe scena artistică sibiană, organizarea 
unui festival de artă vizuală contemporană, un proiect 
ambițios de care credem că Sibiul are mare nevoie 
pentru a susține și a spori vizibilitatea artiștilor locali 
și de a-i pune în dialog cu colegii de breaslă de aici 
și de peste hotare”, spun organizatorii evenimentului. 

Festivalul de artă contemporană își propune să pro-
moveze creaţia vizuală artistică românească și inter-



17Artpoint - Orașul Artiștilor

naţională de cea mai bună calitate, prin prezentarea 
unora dintre cei mai apreciați și cotați artiști ai mo-
mentului, punând accent pe potențialul scenei locale.

„Acest festival s-a născut ca o consecință a unui 
interes sporit manifestat de un număr mai mare de 
artiști vizuali locali de a activa și de a consolida și 
în Sibiu o scenă artisică valoroasă, dar și ca urma-
re a unor lipsuri. Putem spune că ne dorim ca Sibiu 
Contemporary Art Festival să fie giuvaierul ce lipsea 

din coroana de festivaluri și evenimente cu notorie-
tate a Sibiului. Dacă adăugăm galeriile insuficiente 
și lipsa unui centru de artă modern, vedem de ce 
un asemenea festival este o necesitate și de ce un 
spațiu de tip Kunsthalle, care să-i dea amploare și 
să potențeze Sibiul ca reper cultural-artistic,  este 
un deziderat. Deocamdată, asociația Brukenthal von 
Studio a pus bazele și sperăm ca interesul comuni-
tății pentru arta contemporană să se dezvolte odată 
cu festivalul și să-i asigure o lungă viață”, mai spun 
organizatorii SCAF. La prima ediție a festivalului, al 
cărei curator este Alexandru Constantin Chituță, 

participă: Celestina Albișor, Laura Arena, Sorin D. 
Baciu, Sadegh Bagheri, Daniel Bălțat, Andreea Ber-
nath-Doncuțiu, Alexandru Bunescu, Andy Ciocan, 
Alexandru Cînean, Raluca Elena Coșăreanu, Lavinia 
Crețu, Ştefan Radu Crețu, Vlad Dumitru, Cristina Fău, 
Ileana Horoba-Danci, Carol Hruby, Adrian Luca, Andr-
zej Mazur, Ionela-Sandrina Mihuleac, Ilie Mitrea, Na-
oko Morisawa, Ioan Muntean, Diana Oancea-Morar, 
Diana Pantea, Sergiu Pavălă, Mihai Pâslariu, Andrei 
Popa, Cătălin Precup, Albert Tiberiu Sofian, Alexandra 
Stoica, Robert Şimon, Vladimir Şetran, Robert Ştre-
beli, Dan Şușa, Arezu Zargar, Mihai Zgondoiu. 

Printre lucrările expuse se află și „Pandemic Hug”, 
realizată de Alexandra Stoica. Este vorba de o lucrare 
specială, care are o oglindă atașată, încadrându-se 
astfel în tema festivalului: Palindrom. 

„Pandemic Hug este o lucrare în tehnică mixtă, pictu-
ră, colaj. Are o oglindă atașată care mă încadrează în 
tema acestei ediții: Palindrom. Este o lucrare despre 
sensibilitate și nevoia de îmbrățișare din perioada 
trecută a izolării pandemice. Oglinda dublează lucra-
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rea, îi dă adâncime și întregește un cerc perfect, dar 
și vorbește despre distanța dintre oameni, când de 
fapt cea mai mare este nevoie de atingere”, spune 
Alexandra Stoica.

36artists from from the country 
and abroad are exhibiting 

works at the first edition of „Sibiu Contem-
porary Art Festival”

More than 30 artists from the country and abroad 
are taking part in the first edition of the contemporary 
visual art festival “Sibiu Contemporary Art Festival” 
(SCAF). Part of the works have been exhibited at the 
exhibition room from the Center of Tourist Information 
of the City Hall of Sibiu Municipality, the rest of them 
being exhibited at the Museum of Contemporary Art 
at 6 Tribunei Street and they may be admired by the 
people of Sibiu until October 30th.

The Brukenthal von Studio association organized the 
first edition of SCAF in partnership with the City Hall 
of Sibiu Municipality, the Brukenthal National Mu-
seum and the Cultural Association Painter Octavian 
Smigelschi. The festival has brought together no less 
than 36 artists across the country and abroad who 
were present with painting, graphics, artistic photo-
graphy, video art, collage, photographic collage, pixel 
art, ebru, conceptual art, contemporary jewel and mi-
xed environments works. 

The contemporary art festival decided to promote the 
Romanian and international artistic visual creation of 
the best quality, by presenting the most appreciated 
and highly ranked artists of the moment, focusing on 
the potential of the local scene.

„This festival was born as a consequence of an incre-
ased interest shown by a large number of local visual 
artists to activate and consolidate a valuable art scene 
in Sibiu , but also as a consequence of some short-
comings.  We may say that we want Sibiu Contempo-
rary Art Festival to be the jewel that was missing from 
the crown of festivals and famous events of Sibiu. If 
we add the insufficient galleries and the absence of a 

modern art center, we can see why such a festival is 
a necessity and why a location like Kunsthalle, whi-
ch would give it ampleness and enhance Sibiu as a 
cultural-artistic landmark, is a desideratum. For the 
moment, the Brukenthal von Studio association laid 
down the foundations and we hope that the interest 
of community in the contemporary art shall develop 
at the same time with the festival and give it a long 
life”, the SCAF organizers added. 

The fist edition of the festival, whose curator is Ale-
xandru Constantin Chituță, is attended by: Celestina 
Albișor, Laura Arena, Sorin D. Baciu, Sadegh Bagheri, 
Daniel Bălțat, Andreea Bernath-Doncuțiu, Alexandru 
Bunescu, Andy Ciocan, Alexandru Cînean, Raluca 
Elena Coșăreanu, Lavinia Crețu, Ştefan Radu Cre-
țu, Vlad Dumitru, Cristina Fău, Ileana Horoba-Danci, 
Carol Hruby, Adrian Luca, Andrzej Mazur, Ionela-San-
drina Mihuleac, Ilie Mitrea, Naoko Morisawa, Ioan 
Muntean, Diana Oancea-Morar, Diana Pantea, Sergiu 
Pavălă, Mihai Pâslariu, Andrei Popa, Cătălin Precup, 
Albert Tiberiu Sofian, Alexandra Stoica, Robert Şimon, 
Vladimir Şetran, Robert Ştrebeli, Dan Şușa, Arezu 
Zargar, Mihai Zgondoiu. 
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Expoziția prezintă sibienilor lucrări reprezentantive 
din perioada pandemiei

O expoziție cu totul specială, care cuprin-
de lucrări realizate în perioada izolării, a 
fost deschisă, pe parcursul lunii septem-
brie în mai multe localități din județ, iar în 
octombrie va putea fi admirată de publi-
cul sibian în Turnul Sfatului din Pța. Mică. 
„20-20: Artişti în izolare” este proiectul 
care „vorbeşte” despre felul în care şi-au 
petrecut artiştii timpul în perioada pande-
miei, dezvăluind 20 de lucrări realizate de 
pasionați de artă din întreaga țară. 

Tema expoziției de final a proiectului „Orașul Artiști-
lor” a fost „Artiști în izolare”. Astfel, pasionații de artă 
care au avut inspirație pentru a realiza lucrări despre 
criza Covid-19 au fost invitați să ia parte la expoziția 
itinerantă, de grup, denumită sugestiv „20-20: Artiști 
în izolare”. Expoziția a fost deschisă oricărui pasionat 
de artă, fie debutant sau profesionist, fiecare artist 
putând să trimită maximum 3 lucrări. În perioada de 
selecție au fost alese cele mai reprezentative pentru 
a fi expuse publicului larg.

12 artişti au expus lucrări reprezen-
tative pentru perioada pandemiei. 
Peste 30 de artiști din mai multe județe au înscris 
aproape 100 de lucrări pentru a le expune în cadrul 
expoziției itinerante „20-20: Artiști în izolare”. Au fost 
acceptate 20 de lucrări ce pot fi asociate cu pan-
demia actuală ori pur și simplu au fost realizate în 
timpul izolării la domiciliu în atelier. Cele 20 de lucrări 

acceptate în cadrul 
expoziției au fost 
realizate de: Ciprian 
Badiu, Alina Ştefa-
nia Banciu, Claudiu 
Peța, Eduard Gross, 
Silviu Sonda, An-
drei Szabo, Diana 
Apostol, Antonela 
Giurgiu, Florentin 
Logigan, Leonard 
Adrian Melisch, 
Marilena Popa, Nora Vintila. Printre lucrările realizate 
de aceștia și selectate pentru a fi expuse se numără 
teme precum: „Distopian” - prezentă pe afișul eve-
nimentului, „Relantionship”, „Cameră cu vedere”, 
„Soldățelul de plumb I, II și III”, „Blue”, „Heavy”, „Fall 
in Reverse”, „Nest”, „Freedom”, „Mother”, „The Holy 
Soap”, „Fata cu mască de culoare albastră”, „Totem”, 
„Obcina mare la molid”, „Portal”. 

Expoziția itinerantă a fost expusă la Muzeul Etnografic 
din cadrul Căminului Cultural din Rășinari (7-13 sep-
tembrie), la Ansamblul Agora din Cisnădioara (14-20 
septembrie), la Liceul „Nicolae Teclu” din Copșa Mică 
(21-27 septembrie), urmând ca punctul final al aces-
teia să fie în Piața Mică din Sibiu, în Turnul Sfatului, în 
perioada 1-18 octombrie 2020, sub umbrela proiec-
tului Orașul Artiștilor.

20-20:  
Artişti în izolare

20-20:
Artisti în izolare,

7-13 sept.    14-20 sept.    21-27 sept. rãsiNari cisnãdioara copsa micã

1-18 oct.  sibiu

ExpozanTi: 
Andrei Szabo
Ciprian Badiu
Alina Stefania Banciu
Claudiu PeTa
Eduard Gross
Silviu Sonda
Diana Apostol
Antonela Giurgiu
Florentin Logigan
Leonard Adrian Melisch
Marilena Popa
Nora Vintila

turnul sfatului
10:00-20:00

Membru
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Artiştii expozanți:

ANDREI SZABÓ (n. 1982), Sibiu

„Tehnic vorbind, îmi este la îndemână să lucrez în 
acril pe pânză și, în ultima vreme, fac și desen digi-
tal, pe tabletă. Am terminat Liceul de Artă Sibiu, unde 
acum sunt profesor de 14 ani, am absolvit Univer-
sitatea de Artă și Design Cluj Napoca în 2005, sec-
ția Grafică. Schițele lucrărilor expuse le-am realizat 
încă dinainte de toată povestea asta cu pandemia, în 
perioada asta doar le-am finalizat, mereu am avut o 
predispoziție să ilustrez cadre distopice”

CIPRIAN BADIU (n. 1981), Sibiu

„Prefer vopselele acrilice și pânza, dar și pixelii și 
vectorii, în funcție de stare și timp. 

Lucrarea prezentă în expoziție a fost începută și ter-
minată în perioada stării de urgență și a fost declan-
șată de proiectul „Tomorrow’s Storeys”, pe care l-am 
descoperit accidental și care m-a transpus instant în 
perioada copilăriei pe care am petrecut-o între blocu-
rile de pe strada Iezer din Sibiu. 

Am încercat să redau starea greu de definit pe care 
o resimțeam atunci, între claustrofobie și siguranța 
spațiului strict delimitat, care te învăluie din toate păr-
țile și te protejează în același timp, la care se adaugă 
curiozitatea descoperirii detaliilor fiecărei ferestre și 
a ciudățeniilor și improvizațiilor fiecărui balcon închis 
sau deschis.”

ALINA ȘTEFANIA BANCIU  
(n. 1992), Sibiu

„Tehnici preferate de lucru: tehnică mixtă pe hârtie, 
acrilic pe hârtie sau pânză. Sunt născută în Sibiu, dar 
am crescut și copilărit în Cârțișoara. Aici studiez și lo-
cuiesc în cea mai mare parte a timpului. Sibiul, până 
la urmă, este cea de-a doua mea casă. 

Mă inspiră, cel puțin în ultimii doi ani, poveștile, fie că 
sunt românești sau străine, pentru copii sau pentru 
oameni mai mari. Lucrările expuse sunt de fapt ilus-
trații care au la bază câteva fragmente din basmul 
„Soldățelul de plumb” de H. C. Andersen și au fost 
realizate în perioada de izolare pentru portofoliul meu 
personal din mediul online/instagram.”
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CLAUDIU PEȚA (n. 1981), Sibiu

„Tehnici preferate: pictura în acrilice, pe pânză și pe 
lemn, grafica în  creion/creion acuarelabil, grafica 
digitală. Lucrarea „Masca de urgență/Emergency 
mask”, acrilic pe pânză, 2020, 110x110cm,  a fost 
executată în timpul stării de urgență, pentru expoziția 
online „Blue”, a grupului ROD,  în cadrul căreia am 
fost invitat să expun. Tabloul meu reprezintă discre-
panța dintre ce ești și ce vrei să pari, dintre adevărat 
și fals, dintre modestie și opulență, în context relativ 
epidemic. 

Este reacția rece, chiar albastră (dacă vreți), a popu-
lației la situația actuală, unde, cu nepăsare, se poartă 
propria mască”

EDUARD GROSS (n. 1997), Sighișoara

„Îmi place să lucrez într-o maniera dadaista/suprare-
alistă. Am studiat jurnalism la Sibiu, apoi m-am mutat 
la Cluj pentru a continua studiile. 

Fotografiile expuse au fost realizate în timpul stării 
de urgență, au venit dintr-o nevoie de a mă exprima. 
Sunt primele mele autoportrete, am fost inspirat de 
timpul petrecut doar cu mine, a fost un exercițiu be-
nefic pentru creativitatea mea.”

SILVIU ȘONDA (n. 1983), jud. Timiș

„Sunt pasionat de fotografia documentară. Explorez 
vizual orașul natal și intervin minimal în editarea fo-
tografiilor. 

Fotografia mi-a ușurat enorm izolarea: m-a activat, 
mi-a dat energie, mi-a mai domolit vârtejul de frici. 
Am descoperit Sibiul în 2007, când a deținut titlul de 
Capitală Culturală Europeană. 

În timp, a devenit orașul-terapie, locul în care mă 
reconstruiesc, unde îmi regăsesc liniștea. Fotografi-
ile alb-negru “Freedom” și “Mother” sunt parte din 
proiectul “Pandemic Journal” - mi-am documentat 
fotografic familia și spațiul în care mi-am petrecut 
lockdown-ul. Fotografia “The Holy Soap” - mi-am fo-
tografiat zilnic sfântul săpun, produsul atât de eficient 
împotriva infecției cu Covid-19.”
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DIANA IRINA APOSTOL  
(n. 1999), București

„În prezent locuiesc în Mediaș și studiez în Sibiu. Iu-
besc arta în toate formele posibile, în special pictura. 
Nu sunt artist profesionist. Tehnica mea preferată de 
lucru este pastelul. Tabloul expus în expoziția 20-20: 
Artiști în izolare este despre metamorfoză, numele lu-
crării fiind -Fata cu mască de culoare albastră-. 

Tabloul meu este precum scrisul de mână, se citește 
de la stânga la dreapta, ce e în partea stângă este 
istorie deja, momentul acesta în care citești este pre-
zentul, iar ceea ce e in partea dreapta este viitorul. 
Am încercat să surprind schimbarea. Tabloul nu tre-
buie citit, doar privit.”

ANTONELA GIURGIU (n. 1965), Caracal

„Tehnica preferată 
de lucru este ulei pe 
pânză. Locuiesc în 
Sibiu din primii ani ai 
copilăriei. Mă consider 
sibiancă, deoarece aici 
am crescut, am studiat 
si m-am format ca om. 

Sibiul reprezintă co-
pilăria, tinerețea și 

existența mea. Tabloul -Contraste- a fost realizat în 
luna februarie, exact la debutul pandemiei. Mă aflam 
într-o tabără de pictură la Sovata, un loc unde poți 
surprinde jocul firesc al naturii, atunci când se face 

trecerea de la un anotimp la altul. Având parte de 
acest spectacolul cromatic al peisajului,  am simțit 
energia creativă pe care am transpus-o în acest ta-
blou. Timp de o săptamână, am fost doar noi artiștii si 
actul creativ, izolați de ceea ce urma să devină după 
câteva zile, o realitate tristă – pandemia”.

FLORENTIN LOGIGAN  
(n. 1977), Suceava

„Tehnicile preferate de lucru sunt: vopsea acrilică, 
materiale neconvenționale. Legătura mea cu acest 
oraș e una aparte, iubesc Sibiul, am ajuns aici acum 
aproximativ 5 ani. Ce loc mai provocator, mai frumos 
și mai viu în această țară pentru un artist , dacă nu o 
(fostă) capitală culturală europeană! 

Atras am fost de artă încă din copilărie, iar în Sibiu 
pot spune că mi-am redescoperit dragostea pentru 
a face ceea ce îmi place, deopotrivă cu momentul 
înscrierii mele la cursurile Şcolii Populare de Artă „Ilie 
Micu”.  „Totem”, lucrarea expusă în cadrul expoziției 
itinerante „20-20: Artiști în izolare”, s-a născut în-
tr-un format atipic, când omenirea se confruntă cu 
vremuri atipice și provocări nemaiîntâlnite. Este un 
tribut adus deopotrivă Salvatorilor din linia întâi cât și 
celor atinși de acest flagel inclusiv celor care astăzi 
nu mai sunt printre noi. Lucrarea, realizată în acril 
pe suport de lemn și elemente din metal, se vrea a 
fi o întoarcere la origini, la simplitate, la echilibru, la 
smerenie”.

LEONARD ADRIAN MELISCH  
(n. 1971), Suceava

 „Tehnica preferată de lucru este cuțitul de paletă/ulei 
pe pânză. Am vizitat Sibiul de multe ori și, sincer, mi-a 
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plăcut foarte mult arhitectura veche a orașului. În fi-
ecare an organizez o expoziție personală în Suceava, 
la Muzeul Național al Bucovinei. Anul acesta mi-am 
propus să organizez o expoziție care se va numi: Spre 
Rarău. Lucrările mele din acest an reprezintă scene 
din aproape toate localitățile prin care eu, ca suce-
vean, trec în drum spre Rarău. 

Așa a apărut și lucrarea pe care o expun cu ajutorul 
dvs. - Obcina Mare la Molid. Tehnica este: ulei pe 
panză, cuțit de paletă, 40x70cm, realizat la sfârșitul 
lunii martie 2020.”

MARILENA POPA (n. 1953), Bacău

„După terminarea studiilor în 1976 (Facultatea de 
Matematică și Informatică, Univ. din Brașov), m-am 
mutat la Sibiu, unde am locuit până acum. Studiez 
pictura si grafica la Şcoala Populară de Artă din Sibiu 
și îmi plac foarte mult desenul, acuarela, pictura. 

Lucrarea aflată în expoziția itinerantă e inspirată de 
una din cărțile citite în timpul perioadei de carantină, 
„Lupul de stepă” ( Herman Hesse). Așa mi-am imagi-
nat intrarea în teatrul magic descris în carte.”

The exhibition „20-20: 
Artists in lockdown” 
displays representative 
works from the period 
of the pandemic to the 
people of Sibiu

An exhibition “speaks” of the way the artists spent 
their time during the pandemics, revealing 20 works 
made by art enthusiasts throughout the country.

The theme of the exhibition, which is the final one of 
the project “City of Artists” was “Artists in lockdown”. 
Thus, art lovers who felt inspired to do works on the 
Covid-19 crisis were invited to take part in the trave-
ling group exhibition, suggestively called „20-20: Art-
ists in lockdown”. The exhibition was open to every 
art lover, either debutant or professional, each artist 
being allowed to send maximum 3 works. During the 
selection period, the most representative ones were 
chosen to be put on display for the general public.

More than 30 artists from several counties have 
entered almost 100 works to be exhibited at the 
traveling exhibition „20-20: Artists in lockdown”. 20 
works were accepted which may be associated with 
the current pandemics or which were simply made 
during the isolation at the domicile in the workshop. 

The 20 works accepted within the exhibition belong 
to:  Andrei Szabó, Ciprian Badiu, Alina Ştefania Ban-
ciu, Claudiu Peța, Eduard Gross, Silviu Sonda, Diana 
Apostol, Antonela Giurgiu, Florentin Logigan, Leonard 
Adrian Melisch, Marilena Popa, Nora Vintila. 

The traveling exhibition was exhibited in Rășinari 
(September 7-13), Cisnădioara (September 14-20) 
and Copșa Mică (September 21-27), its final point 
being Piața Mică (the Small Square) in Sibiu, at Turnul 
Sfatului (The Council Tower), between October 1st 
and October 18th, 2020.
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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

28 sept.-18 oct. 2020: Expoziție-
manifest “Re-cycling Histories” 
de Sergiu Chihaia

2-4 oct. 2020: Expoziție “Rem 
Viventem” de Sofian Albert, 
Claudiu Boica și Tudor Şt. Popa

1-18 oct. 2020: Expoziție de grup “20-20: 
Artiști în izolare” (Sibiu, Turnul Sfatului)

21-27 sep. 2020: Expoziție de grup 
“20-20: Artiști în izolare” (Copșa Mică, 
Liceul Nicolae Teclu, Sala Festivă)

1-27 sept.2020: Expoziție de 
grup „Ceci n’est pas un vote 
(Acesta nu este un vot)”

14-20 sep. 2020: Expoziție de grup 
“20-20: Artiști în izolare” (Cinsădioara, 
Ansamblul Agora Cisnădioara)

7-13 sept. 2020: Expoziție de grup 
“20-20: Artiști în izolare” (Rășinari, 
Muzeul Etnografic-Căminul Cultural

15-31 aug. 2020: Expoziție de pictură 
“Summer Vibes” de Alexandru Cînean

1-14 aug. 2020. Expoziție de 
pictură de Ioan Muntean

14-31 iul. 2020: Expoziţie de grafică 
și pictură “Alternanțe la izolare” de 
Andrea Gabriela Bernath-Doncuțiu 
și Claudiu Rudolf Doncuțiu

1-13 iul. 2020: Expoziţie de modelaj 
“Teddies Riot” de Andrei Pandea

1-16 oct. 2019: Expoziţia de grup 
“Frame the Best” #2 (powered 
by Frameshop Sibiu)

1-16 oct. 2019: Expoziție-experiment 
de Tudor Şt. Popa & Sofian Albert

16-29 sept. 2019: Expoziţie de 
pictură de Diana-Ribana

5-15 sept. 2019: Expoziţie de pictură 
de Bogdan Prundaru și Sergiu Bota

1-31 aug. 2019: Expoziția Şcolii de Vară de 
la Rășinari. Îndrumător Mihai Zgondoiu

15-31 iul. 2019: Expoziţie de 
pictură de Andrei Popa

1-14 iulie 2019: Expoziţie de 
pictură de Ionuț Vișan

16-30 iunie 2019: Expoziţie de 
sculptură de Claudiu Nicodin

1-15 iunie 2019: Expoziţie de 
pictură de Andy Hammer

15-30 sept. 2018: Expoziție de pictură a 
elevilor Şcolii Populare de Artă Sibiu

15-30 sept. 2018: Expoziție de pictură 
“Nigredo” de Ciprian Badiu

1-14 sept.2018: Expoziţie de pictură 
“HUMAN” de Catrinel Dragomir

21-31 aug. 2018: Expoziţie “Opera 
Somnia” de Cătălin Precup

20 iul.-1 aug. 2018: Expoziție de 
pictură de Bogdan Mihai Radu

1-19 iulie 2018: Expoziție de grup 
“Cele mai bune cinci lucrări” a 
Şcolii de Vară de la Rășinari

Octombrie 2017: Expoziție de 
pictură de Ana Postolachi

Septembrie 2017: Expoziţie de 
pictură de Ilie Mitrea

August 2017: Expoziţie de pictură 
de Liana Olimpia Muntean

Iulie 2017: Expoziție de caricatură 
de Florin Balaban
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