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În urmă cu cinci ani, Orașul Artiștilor abia își 
făcea loc printre mașinile parcate până în 
buza intrării în Turnul Sfatului. Al doilea an de 
proiect era pe cale nici să nu se mai întâmple 
deoarece am îndrăznit să cerem închiderea 
a mult prea multe locuri de parcare pe care 
ne doream (și am reușit până la urmă) să  
instalăm bănci de odihnă și să așternem un 
covor de iarbă verde. Apoi au urmat lucrări 
de infrastructură și am montat căsuțele 
de lemn printre escavatoare (la propriu) și 
așteptând ca oamenii ce repavau Piața Mică 
să pună în caldarâm și ultimele pietre cubice.

Atunci când a devenit pietonal platoul din 
fața turnului, aici unde Orașul Artiștilor își 
deschide porțile an de an, nimeni nu cred 

că își imagina că după doar doi ani întreaga 
piațetă va fi redată oamenilor. Și pentru că 
lupta noastră nu se mai dă pe câștigarea unui 
centimetru în plus pentru artiști (în pofida 
mașinilor), putem acum să ne concetrăm 
pe lucruri mai importante – realizarea unei 
adevărate galerii de artă în spațiul public. 

Dăm drumul unui concurs de idei la care 
artiști, arhitecți, designeri își vor aduce 
aportul în realizarea viitoarei construcții 
ce va putea găzdui expozițiile celor mai în 
vogă artiști români. 

Vizitează site-ul www.aios.ro și  
 contribuie și tu cu idei.
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Viitoarea 
Galerie ArtPoint

de Tudor Şt. Popa

Imagine copertă: “În afară”, de Raluca Oros



Vizitează site-ul www.aios.ro și  
 contribuie și tu cu idei.

HOT WALK, 
alături de artista RALUCA OROS

După ultimele prognoze, Raluca Oros are 
o vară fierbinte. Solicitantă, cu siguranță, 
dar cu atât mai încărcată de feedback 
emoțional pozitiv și creator stimulativ. 
Datele planificate sunt clare, prima, deja 
împlinită: Expoziția „Interferențe”, alături de 
Ion Tămâian, la Muzeul Național Brukenthal, 
expoziția personală, la Orașul Artiștilor în 
iulie și participarea la Salonul Interjudețean 
de Arte Vizuale, la Galeria UAP și Muzeul 
Brukenthal, în luna august.

Expoziția de creații în sticlă, metal și pictură 
intitulată „Interferențe”, organizată la Sala 
Multimedia din Casa Albastră, a debutat 
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în forță și este un adevărat succes. Publicul 
de la vernisaj, în număr foarte mare, peste 
250 de vizitatori în cursul a aproximativ trei 
ore, și-a exprimat fără rezerve admirația. De 
atunci, în săptămâna care a trecut, au apărut 
referiri la cei doi artiști în toate ziarele locale, 
Radio România Actualități a difuzat un 
interviu despre expoziție cu dr. Iulia Mesea, 
curatorul expoziției, seara, la ora 21, oră de 
mare audiență, iar paginile de socializare 
care prezintă evenimentul continuă să 
zumzăie cu felicitări.

Cu o „punere în scenă” foarte inspirată, 
lucrările celor doi expozanți se susțin și se 
evidențiază reciproc în sala generoasă a 
Casei Albastre. Între patimi pământene și 
eleganță celestă, spectacolul realizat prin 
„participarea” operelor în sticlă, metal și 
pictură sugerează un posibil rafinat echilibru. 

Oglindirile, reflexele  și transparențele 
intensifică dialogul dintre componentele 
expoziţiei. Întâlnirea dintre pictură și arta 
sticlei și metalului oferă şansa de multiplicare 
a formelor care sugerează ridicarea la putere 
a ansamblului exponatelor, creând, totodată 
o spectaculoasă coeziune. Formele prinse în 
culorile de ulei, acrilic, acuarelă sau tempera, 
în pasta de siliciu sau de metal se întâlnesc și 
se înfruntă, se contopesc, pentru ca în final 
să se integreze unei energii a naturii însăși. 

Așa cum elocvent probează lucrările expuse 
pe simeza „Interferențelor”, mișcarea, 
transformarea, devenirea sunt câțiva dintre 
termenii care definesc pictura Ralucăi Oros. 
În arta sa, corpul uman devine expresia 
deformării și a fragmentării formei, surprinsă 

în plină mișcare și metamorfoză, o expresie 
a dorinței permanente de depășire a 
limitelor, atât ale corpului fizic, material, 
cât și a limitelor și/sau limitărilor de natură 
conceptuală, cognitivă și de percepție și 
reprezentare a realității. 
Creația  sa  aduce  mărturii ale  modului  în  care 
nonfigurativul  poate  suplini concreteţea 
obiectuală, intensificând elocvenţa expresiei 
plastice. Ele sunt o provocare și ne confruntă 
cu problemele esențiale ale individului: 
îndoială, teamă, îndoială, slăbiciune, spaimă, 
pe care artista nu se teme să le devoaleze și 
să le sublimeze. La întâlnirea dintre figurativ 
spre abstract, în acea zonă în care abilitatea 
simplificărilor formale le transformă în 
esențializări, încărcându-le de semnificații, 
ea decopertează și aduce la lumină, din 
tainițele inimii, o lume despovărată de măşti 
şi orgolii. 

Pictorița își definește stilul și abordarea: 
„Găsind o proprie viziune despre 
relaţia omului cu lumea, a gândurilor și 
frământărilor, artistul dezvăluie în spaţiul său 
plastic forme, culori care vin în concordanță 
și cu starea sa emoțională. Lucrările mele 
sunt o sinteză între figurativ și abstract, ce 
vrea să depășească limitele concretului. 
Caut echilibrul dintre formă și culoare, 
monumentalul fiind punctul forte care dă 
un plus de tensiune și forță caracteristică 
formei sculpturale.” 

Aparent fragilă, Raluca probează prin 
lucrările sale că este o artistă cu o nebănuită 
forță interioară, cu un potențial creativ 
vrednic de explorat și valorificat, cu trăiri 
intense, experiențe profunde și o capacitate 
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indiscutabilă de a transpune artistic 
propriile experiențe. Plăcerea creațiilor 
ample, pe suprafețe mari, fără teama de 
dimensiunile supra-umane se revendică din 
studiile academice. Aici își are rădăcinile și 
desenul cu aspect sculptural, cu linia, care 
conține forță și tensiune, ce conturează 
îmbrățișări și zbateri, contopiri furioase care 
apoi generează dezmembrări și mutilări. 
Desenul și culoarea par să fie într-un foarte 
bun echilibru, împărțindu-și echitabil 
însemnătatea în închegarea compoziției și 
în susținerea impactului mesajului artistic. 
Culorile sunt amplu nuanțate, de multe 
ori diafane; artista utilizează cu plăcere 
transparențele, nuanțele deschise, ocrul 
cu irizații aurii, verdele-albăstrui ca cel al 
suprafețelor acvatice, în care oglindirile devin 
iluzii și speranțe, iar reflexele deformează 
adevărul presupusei realități; rozul plămâniu 

se insinuează cu o eleganță stranie, 
disimulând defragmentările chirurgicale; nu 
refuză nici forța roșului vermillon și, mai ales, 
efectele griurilor colorate care, susținute de 
contrastul alb-negru, asemănător graficii, 
nu îndulcesc, ci fortifică ansamblul, sporind 
tensiunea impactului cu imaginea.

Creația Ralucăi Oros are un efect 
puternic asupra privitorului și surprinde 
prin monumentalitate, expresivitate, prin 
tratare, precum și, important de remarcat, 
prin soluțiile tehnice, prin plăcerea 
experimentului. Spațiul clasic al suportului, 
de exemplu, este extins în sensul unei tri-
dimensionalizări. Integrarea celei de-a 
treia dimensiuni, în limitele tradiționale ale 
lucrărilor pe care le numim încă pictură, 

mai ales în suportul lor, se realizează prin 
suprapuneri de suprafețe de materiale 
diferite, prin colaje, spărturi, construcții și 
deconstrucții. 

Raluca Oros este o artistă discretă care, deși 
participă constant la expozițiile și saloanele 
Filialei Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici 
din România, nu și-a impus, până acum, 
personalitatea în peisajul artistic cu care 
suntem deja obișnuiți. Surpriza succesului ei 
(pentru cei mai puțin avizați) este plăcută și 
binevenită. Este născută în 21 aprilie 1977, la 
Cluj-Napoca. A studiat la Universitatea „Ion 
Andreescu”, specializarea Pictură de Șevalet 
și Pictură Monumentală și este membru 
UAPR, Filiala Sibiu. În anul 2004 a obținut 
Premiul DWS de promovare a artei, la 
Galeria de Artă Contemporană a Muzeului 
Național Brukenthal.  

Impulsionată de împrejurări, artista s-a 
surprins, pe sine chiar, prin puterea de 
mobilizare și capacitatea de a construi 
proiectele în timp atât de scurt, valorificând 
sau recuperând lucrări mai vechi și realizând 
compoziții noi, de mari dimensiuni. Pentru 
un artist talentat, perseverența, tenacitatea, 
recuperarea bucuriei de a sta alături de 
colegii de breaslă, concentrarea pe propriul 
proiect, dorința de a împlini în creație 
potențialul emoțional și ideatic personal, 
sunt cheile reușitei. 

Felicitări și Succes, Raluca Oros!

Iulia Mesea
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Raluca Oros spune că o 
reprezintă stilul abstract 

spre figurativ, în lucrările sale 
regăsindu-se adesea detalii 

inspirate din forma anatomică. 
Artista plastică din Sibiu nu este 

adepta unei singure tehnici de 
lucru, ba dimpotrivă, lucrează în 
multe tehnici mixte. Pictează de 

mică, moștenind această pasiune 
din familie, și cu toate că, de-a 
lungul anilor, și-a perfecționat 
stilul, nu se oprește niciodată 

din căutat. „Sunt într-o continuă 
căutare de noi tehnici pentru 

a înțelege forma cât mai bine”, 
mărturisește artista.

RALUCA OROS
„Caut mesaje și materiale cât 

mai diferite care se pot exprima 
prin pictură”

Data nașterii: 
21 aprilie 1977

Locul nasterii: 
Cluj-Napoca

Legătura cu Sibiul: 
Locuiește în Sibiu de mic copil

Tehnici și teme preferate: 
Tehnica mixtă, experimentează 

pictura pe materiale 
neconvenționale

Ultima expoziție personală: 
„Interferențe”, Muzeul Național 
Brukenthal, Casa Albastră, 2021

EXPOZIȚIE 
9 - 23 IULIE 2021
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De când a început Raluca Oros să picteze 
și care a fost parcursul până la cariera pe 
care o are astăzi?
De mică mi-am descoperit pasiunea pentru 
pictură. Mama este tot artist plastic, a fost 
profesoară de desen și de mică o urmăream 
prin casă cum pictează. Mirosul culorilor 
de ulei mă fascina, mi se părea un univers 
fantastic, o lume de basm, chiar era ca o 
poveste pentru un copil. În școala generală 
mi-am dat frâu liber prin compoziție, pe 
urmă am urmat Liceul de Artă și am ajuns 
în locul predestinat mie, unde mi-am 
descoperit vocația, pasiunea, fiind punctul 
meu de plecare spre mai departe. Apoi am 
urmat studiile universitare la Academia de 
Arte „Ioan Andreescu”, la secția de Pictură 
- pictură de șevalat și pictură monumentală 
- fiind cinci ani foarte prosperi, care și-au 
pus amprenta asupra vieții mele artistice. 
Am acumulat foarte multe cunoștințe, am 
mers spre tot felul de abordări din punct de 
vedere tehnic. În general pentru creator, a 
crea înseamnă a ieși din sine însuși, a scăpa 
din unele obsesii pe care trebuie să le 
exprime într-un mod organizat, pentru ca, 
odată eliberat de ele, să își facă loc altele. Mă 
fascinează forma anatomică chiar dacă nu e 
vizibilă din prima, cu ochiul liber sau poate 
că pentru unii nu e vizibilă deloc, pentru că o 
descompun și o recompun.

Spre ce stiluri v-ați îndreptat de-a lungul 
anilor și care sunt tehnicile preferate de 
lucru?
Îmi place tehnica mixtă, combin materialele 
indiferent de suportul pe care lucrez. 
Experimentez pictura pe materiale 
neconvenționale, cum ar fi tabla, PFL-ul, 
diferite materiale găsite cărora le redau 
un alt mesaj prin pictură. O bună parte din 
creația mea e realizată prin tehnica colajului, 
ca mijloc de expresie într un fel de negație 
absolută. De ce o negație? Pentru că elimină 
ideea unei picturi „rigide”, plăsmuită doar din 
pastă de culoare și suprafața pânzei. Colajul 
îi dă libertatea unei picturi să depășească 
anumite bariere impuse de pictura in ulei. 
Lucrările sunt pictate pe diferite suporturi de  
materiale, de la tehnica icoanei - cu tifon, cu 
7
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clei de oase, cu pânză lipită pe lemn, până la 
cea a aluminiului, folosind și nisip, gips, cuie. 
Caut în continuare mesaje și materiale cât 
mai diferite care se pot exprima prin pictură, 
încerc să le dau alt mesaj, alta însemnătate.

Fiind o tehnica mixtă, de unde vă vine 
inspirația?
Ma inspiră foarte mult dansul contemporan, 
mesajul transmis mi se pare foarte potrivit 
cu mesajul meu. Am pornit de multe ori de 
la  baletul contemporan, mișcarea dinamică 
în care corpul se încordează conține un 
mesaj foarte puternic. De asemenea, pictez 
cu de toate, pe aluminiu am desenat în 
tuș, cu penița, și am intervenit cu cerneală 
tipografică, un material care aparține 
gravurii. Una dintre tehnicile mele preferate 
este gravura în metal, tehnica aquaforte, dar 
mă inspir în compozitiile de pictură prin linia 
abordată. Linia în lucrările mele este ceea ce 
încheagă o formă, dă unei pete conturul și 
astfel se naște forma. Câteodată o modulez 
fin cu pensula sau cu o peniță, alteori o „caut” 
în materia brută (ghips, lemn, hârtie). 

Cum a fost parcursul profesional de la 
încheierea studiilor și până acum?
După facultate au urmat alte căutari și 
m-am cam îndepărtat de zona asta, din 
păcate, pentru că… m-am izbit de viață. Și 
cumva te sperie gândul ăsta, că nu o să poți 
să trăiești sau să supraviețuiești din artă. În 
perioada aceea am creat Galeria Grafit, am 
făcut inclusiv gravuri și acuarele cu Sibiul, 
care au ajuns în toate colțurile lumii. Apoi 
a urmat o pauză de la pictură, după ce s-a 
născut băiețelul meu. Însă m-am reapucat 
serios de treabă, iar de curând am expus 
mai multe lucrări alături de președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici Sibiu, Ion Tămâian, 
la Casa Albastră din Sibiu, în cadrul expoziției 
„Interferențe”. Îmi place să lucrez numai pe 
suprafețe mari, simt că așa mă pot elibera, iar 
cea mai mare pictură realizată este un triptic 
denumit „Metamorfoze”, de 3 x 2 metri. A fost 
expusă la Casa Albastră, alături de alte alte 
lucrări care reprezintă „zbuciumul interior”, 
metamorfoza, încercarea de a ieși din forma 
inițială a corpului și a te metamorfoza în 



altceva, precum și metamorfoza materialului, 
căruia îi dai un alt sens și un alt mesaj. 

La ce alte expoziții au putut fi vizualizate 
lucrările pe care le-ați realizat și care sunt 
cele care v-au rămas întipărite în suflet?
În general, am avut expoziții de grup, cele 
mai multe în ultimii ani, fiind membru 
UAP, la saloanele de artă ale galeriei. Am 
participat imediat după facultate la galeria 
organizată de Centrul German la Galeria 
de Artă Contemporană. Am mai participat 
la expoziții organizate pentru studenții de la 
Arte în timpul facultății. Cred că de atunci 
a luat naștere conceptul meu de a ieși din 
sfera pânzei, a dreptunghiului, a cadrului 
convențional, când am făcut un spate 
compus din bucăți dintr-o ușă. S-a rupt o ușă, 
am luat respectivele bucăți și am recompus 
un spate. Deformarea este factorul esențial 
în perceperea adâncimii deoarece ea 
reduce simplitatea și sporește tensiunea în 
câmpul vizual, generând astfel o tendință 
spre simplificare și destindere. Mi-a rămas în 
suflet ideea și am simțit că de acolo ar trebui 
să plec cu gândurile și cu ideile mele.

Ce lucrări ați pregătit pentru proiectul 
„Orașul Artiștilor”?
Pentru „Orașul Artiștilor” am pregătit două 
lucrări pe hârtie de calc, o suprafață pe care 
lucrez cu drag, dar datorită fragilității sale am 
fost nevoită să o înrămez. Una dintre lucrări 
reprezintă un de tors bărbat, „Shadow”, 
a doua lucrare este o continuare a primei 
lucrări, iar cea de-a 3-a lucrare este un colaj 
- „Flower”.                            

Ar trebui să mai adaug că în lucrările mele 
culoarea nu este voluptoasă (în forma ei 
inițială) însă textura redată de mine ține locul 
culorii prin varietatea texturii - sunt suprafețe 
zgâriate în materia păstoasă juxapuse cu 
o suprafață liniștită. Aceste suprafețe se 
vor exalta reciproc asemenea binelui și 
răului, care sunt până la urmă două expresii 
ale necesității. Am vrut să acord o atenție 
deosebită în lucrările mele materialității, 
jocului cu texturi diferite dar întregite în 
contextul unei lucrări formează un tot unitar.
9



10

ROBERT ȘIMON
Călătoria artistului 

de la grafică clasică, 
la Concept Art și 

întoarcerea la origini: 
pictura în acuarelă 

și ulei



În primul rând, dorim să știm când și cum a 
debutat pasiunea dvs. pentru pictură?
Consider că debutul pasiunii mele pentru 
pictură nu este unul tocmai convențional. Nu 
începe sub instrumentele clasice ale picturii 
în ulei sau acuarelă, ci sub creionul digital al 
unei tablete grafice Wacom. Mulți ani am fost 
atras doar de grafică. Lucram foarte mult în 
creion, cărbune și tușuri fiindcă eram pasionat 
de benzile desenate și animație. Cândva, 
prin anul 2003, toate aceste tehni-ci m-au 
direcționat către pictura digitală care era tot 
mai mult folosită în tehnica benzilor desenate 
și a Concept Art-ului. Concept Art-ul digital la 
vremea respectivă era încă în fazele incipiente 
(mai ales în România) și era un domeniu extrem 
de atractiv fiindcă oferea o nouă și facilă modali-
tate de a picta și desena, fiind o punte directă 
către lumea filmului și a jocurilor PC. Fiind atras 
de design încă de mic copil, combinația de 
pictură digitală și design mi-a fost una firească. 
De atunci și până în ziua de azi pictez digital și 
îmi câștig existența din asta. Însă după 15 ani de 
Concept Art, am simțit tot mai mult nevoia de 
a ma reîntoarce și la origini, adică la pictura în 
acuarelă și ulei. Și astfel ajungem în prezentul 
în care digitalul și acuarela au ajuns să ocupe 
locuri la fel de importante în viața mea.

Pe lângă aceste tehnici abordate, care sunt 
temele dar și culorile care se regăsesc cel mai 
des în lucrările realizate?
Temele abordate variază în funcție de stare și 
de inspirație. Apoi contează mult și fazele prin 
care trec ca și artist. De exemplu, până recent 
mă găseam atras de arhitectura clasică și astfel 
abordam teme precum peisajele urbane din 
vechile metropole europene unde alegeam 
să pictez la fața loc-ului pentru a surprinde 
toate subtilitățile locațiilor. Alte teme preferate 
ar fi peisajele din natură, nudurile, dar și teme 
care izvorăsc direct din imaginație și care au 
legături directe cu cariera mea de designer/
concept artist. Momentan, tehnica preferată 
este cea în acuarelă fiindcă pe lângă as-pectul 
unic, acuarela este și o adevarată provocare ca 
și tehnică de lucru, fiind foarte versatilă și mult 
mai flexibilă decât pare la prima vedere. Pentru 
mine, acuarela este antipodul picturii digitale 
care în comparație este extrem de facilă și 

Originar din județul Mureș și 
perindat pentru o perioadă 

îndelungată prin străinătate, 
artistul Robert Șimon a ales Sibiul 

când a revenit în țară. Ca artist, 
combină digitalul cu acuarela, 
fiind atras mai întâi de grafică, 

Concept Art și apoi întorcân-du-
se la origini, și anume pictura în 

acuarelă și ulei. Azi, aceste stiluri 
ocupă locuri la fel de importante 

în viața sa, după cum dezvăluie.

EXPOZIȚIE 
7 - 20 AUGUST 2021

Data nașterii: 
28.12.1983

Locul nasterii: 
Reghin, jud. Mureș
Legătura cu Sibiul: 

începe acum 5 ani, moment în 
care am decis sa revin în țară 
după o îndelungată absență. 
Si-biul a fost de departe cea 

mai atractivă opțiune din țară. 
Frumusețea orașului vechi îmi 

stimulează sensibilitățile artistice.
Tehnici și teme preferate: 

Acuarela și uleiul sunt tehnicile 
preferate, dar pot să zic că îmi 

plac și cărbunele precum și 
pastelurile

Ultima expoziție personală: 
Expoziția de acuarelă “Uniqum” 

de la galeria “La Bitta” din Roma, 
2019

Ultima expoziție personală 
de la Sibiu: 

Acuarele în incinta unor 
restaurante din Sibiu
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Artiștii SISAF prezintă munca din spatele lucrărilor realizate la festivalul din 
2021. Schițele „Re:Think”, expuse la Galeria ArtPoint din Piața Mică

Lucrările lor vor îmbogăți arta stradală din oraș și vor putea fi admirate, în 
curând, pe pereții mai multor clădiri din Sibiu. Este vorba de picturile murale 
ale artiștilor selectați la cea de-a VII-a ediție a SISAF - Sibiu International 
Street Art Festival, ale căror schițe vor fi expuse la Galeria ArtPoint din 
„Orașul Artiștilor”, în cadrul unei expoziții care va purta chiar numele temei 
festivalului de anul acesta, ”Re:Think”. Cât de ușor sau greu le-a fost să 
ajungă la aceste picturi murale, care este procesul prin care trece un artist 
până este mulțumit de propria operă aflăm întocmai de la protagoniștii 
festivalului și ai expoziției: ATOMA, Adrian Luță, BTA / Potapov Dmitri 
(Moldova), Cristian Scutaru, Delia Cîrstea, Harcea Pacea, Nasca One 
(Germania), Ortaku, Popescu, unu unu unu invers unu, V Light Crew. 

Dacă în cadrul festivalului artiștii vor contrui noi dimeniuni pornind de la 
realitatea în care trăim, la expoziția cu același nume vor expune schițele acestor 
picturi murale. Festivalul de artă stradală va avea loc între 19-25 iulie, expoziția 
schițelor urmând să se desfășoare în perioada 24 iulie - 6 august, în Piața Mică.
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permisivă. Limitările acuarelei presupun o 
disciplină specifică ei iar rezultatele pot fi 
extrem de satisfăcătoare. 

Am multe culori pe paleta de culori și sunt 
aceleași culori pe care le-ați întâlni pe paleta 
unui pic-tor impresionist. Îmi plac culorile 
vii și prefer să-mi obțin negrul amestecând, 
de exemplu, un al-bastru închis precum 
Albastrul Ultramarin cu Umbra Arsă. Prefer 
asta unui tub de negru tocmai pentru a 
păstra cromatica bogată a culorilor specifice 
picturii impresioniste. Cred că asta spune 
totul despre „filozofia” din spatele paletei 
mele cromatice.

Dincolo de talent și pasiune, ce calități 
trebuie să stăpânească un pictor pentru a 
avea o meserie de succes? 
Din punctul meu de vedere, meseria de 
pictor nu ar exista fără un spirit dezvoltat 
de observație și cred că acesta este unul 
din cele mai frumoase lucruri din viața mea. 
Atunci când mă imersez în lumea picturii 
sunt capabil sa observ și să apreciez tot ce 
este în jurul meu. Și astfel inspirația izvorăște 
de peste tot. Pe lângă asta, un pictor trebuie 
sa aibă simțul dezvoltat al culorilor, ceea ce 
îi va permite sa „decodeze” culorile false 
cu care un creier neantrenat va încerca să 
îl păcălească. Curajul de a experimenta și, 
nu în ultimul rând, disciplina și onestitatea 
față de el însuși sunt de asemenea foarte 
importante. Onestitatea si disciplina 
sunt cruciale când vine vorba de evoluția 
artistului și capabilitatea sa de a accepta și 
adopta criticile celor din jur. 

Care sunt principalele surse de inspirație 
ale lucrărilor dvs. și cât de laborios este 
procesul pictării unui tablou?
Tot ce ține de realitatea palpabilă și 
nepalpabilă sunt o potențială sursă de 
inspirație. Dar nu numai. Stimuli ai intelectului 
precum cărțile și muzica sunt de asemenea 
foarte importante pentru că generează idei 
sub formule noi. Vechii maeștri, de asemenea, 
îmi stârnesc deseori imaginația.

Referitor la timpul alocat unui tablou, 

depinde foarte mult de locul în care pictez. 
De exemplu, când pictez în natură este 
foarte frecvent să am doar 25-30 de minute 
la dispoziție pentru a surprinde un anumit 
moment al zilei, mai ales când vine vorba 
de lumina de la răsăritul sau apusul soarelui. 
Însă dacă lucrez în studio unde tind să fac 
lucrări mai complexe, acestea pot dura și 
câteva zile până le consider finale. Procesul 
pictării în studio este cam același de fiecare 
dată. Și anume, încep cu vizualizarea unei idei 
printr-o schiță simplă în creion, cărbune sau 
uneori direct în culoare. Daca desenul este 
unul complex (figuri umane), voi redesena 
schița pe o hârtie provizorie de dimensiunile 
lucrării finale, de pe care o voi transfera pe 
hârtia de acuarelă unde începe procesul de 
pictare. Încerc pe cât posibil să rezolv toate 
problemele legate de proporții, compoziție, 
etc. în stadiul de schiță pentru a nu fi nevoit 
să alterez cu instrumentele de șters (radiera, 
buretele ud) suprafața hârtiei de acuarelă. 
Procesul pictării în natură este mult mai direct, 
fiindcă aici încep prin a delinia proporțiile 
aproximative ale subiectului direct pe hârtia 
de acuarelă ca apoi să trec la culoare. 

Marele avantaj al acestei metode de lucru este 
că pictura păstrează prospețimea și libertatea 
gesturală a schiței. Limitele de timp (mișcarea 
soarelui) în natura impun economia de mijlo-
ace spre deosebire de lucrul în studio unde 
aceasta devine opțională. 

Referitor la lucrările realizate de-a lungul 
timpului, unde au fost expuse și care au fost 
teme-le expozițiilor la care ați participat?
Am avut câteva expoziții personale și de 
grup, de-a lungul anilor. Cât timp am fost 
preocupat exclusiv de design și concept 
art, nu am expus mai deloc. De câțiva ani 
am început să expun atât în țară, cât și în 
străinătate. Am expus diverse tematici însă 
până acum peisajele au fost cele preva-
lente. Momentan pregătesc o serie de lucrări 
figurative printre care vor fi și nuduri. Asta va 
fi urmatoarea expoziție personală din viitorul 
apropiat, după cea din luna august de la 
Galeria Art Point din Orașul Artiștilor, Piața 
Mică.



Artiștii SISAF prezintă munca din spatele lucrărilor realizate la festivalul din 
2021. Schițele „Re:Think”, expuse la Galeria ArtPoint din Piața Mică

Lucrările lor vor îmbogăți arta stradală din oraș și vor putea fi admirate, în 
curând, pe pereții mai multor clădiri din Sibiu. Este vorba de picturile murale 
ale artiștilor selectați la cea de-a VII-a ediție a SISAF - Sibiu International 
Street Art Festival, ale căror schițe vor fi expuse la Galeria ArtPoint din 
„Orașul Artiștilor”, în cadrul unei expoziții care va purta chiar numele temei 
festivalului de anul acesta, ”Re:Think”. Cât de ușor sau greu le-a fost să 
ajungă la aceste picturi murale, care este procesul prin care trece un artist 
până este mulțumit de propria operă aflăm întocmai de la protagoniștii 
festivalului și ai expoziției: ATOMA, Adrian Luță, BTA / Potapov Dmitri 
(Moldova), Cristian Scutaru, Delia Cîrstea, Harcea Pacea, Nasca One 
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schițelor urmând să se desfășoare în perioada 24 iulie - 6 august, în Piața Mică.
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Artiștii SISAF prezintă munca 
din spatele lucrărilor realizate 
la festivalul din 2021. Schițele 
„Re:Think”, expuse la Galeria 

ArtPoint din Piața Mică

Lucrările lor vor îmbogăți arta stradală din 
oraș și vor putea fi admirate, în curând, pe 
pereții mai multor clădiri din Sibiu. Este 
vorba de picturile murale ale artiștilor 
selectați la cea de-a VII-a ediție a SISAF - 
Sibiu International Street Art Festival, ale 
căror schițe vor fi expuse la Galeria ArtPoint 
din „Orașul Artiștilor”, în cadrul unei expoziții 
care va purta chiar numele temei festivalului 
de anul acesta, ”Re:Think”. Cât de ușor sau 

greu le-a fost să ajungă la aceste picturi 
murale, care este procesul prin care trece un 
artist până este mulțumit de propria operă 
aflăm întocmai de la protagoniștii festivalului 
și ai expoziției: ATOMA, Adrian Luță, BTA / 
Potapov Dmitri (Moldova), Cristian Scutaru, 
Delia Cîrstea, Harcea Pacea, Nasca One 
(Germania), Ortaku, Popescu, unu unu unu 
invers unu, V Light Crew. 

Dacă în cadrul festivalului artiștii vor construi 
noi dimeniuni pornind de la realitatea în 
care trăim, la expoziția cu același nume 
vor expune schițele acestor picturi murale. 
Festivalul de artă stradală va avea loc între 
19-25 iulie, expoziția schițelor urmând să se 
desfășoare în perioada 24 iulie - 6 august, în 
Piața Mică.
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„Re:Think”

Popescu este artistul care semnează conceptul grafic 
și tema SISAF 2021, prin lucrarea denumită ”Re:Think”. 
Lucrarea prezintă o „rearanjare si o redescoperire 
personală a ceea ce ne inspiră în viață și ne face să 
mergem mai departe, ce ne aduce în lumea această 
plină de culoare și evenimente interesante”, după cum 
spune artistul care lucrează și locuiește în București. 
Ionuț Popescu folosește în lucrările sale tehnici de 
abordare clasică, precum peniță, pensulă, acuarelă, 
cărbune - desen), dar și digital, de multe ori mixând 
ambele tehnici. „Creez ilustrații, benzi desenate, 
grafică, storyboard-uri, picturi și, în funcție de proiect, 
și mural/graffiti. Încă din liceu am fost pasionat de benzi 
desenate și artă grafică, am participat (și particip) la 
saloanele de benzi desenate organizate în țară”, spune 
artistul.

“Same morning 
but different perspective”

Nu în ultimul rând, artista Delia Cîrstea va expune schița 
lucrării „Same morning but different perspective” 
(aceeași dimineața, dar o perspectivă diferită). 
„Pornind de la tema propusă anul acesta, mi-am 
imaginat cum e să privesc o parte a zilei, și anume, 
dimineața, dintr-o altă perspectivă. De cele mai multe 
ori nu ne dăm seama că există o rutină pe care o urmăm 
zilnic după ce ne trezim. De această dată, vă invit să 
faceți cunoștință cu rutina mea”, spune artista.

„Re:Play”

Expoziția va cuprinde și schița artistei „AToma” 
- Andreea Toma. Lucrarea pregătită de aceasta, 
”Re:Play”, tratează geneza omului modern în care se 
pun în balanță mai multe ipostaze: absența - prezența, 
real- virtual, tehnologie - tradiție. Artista s-a născut 
și a copilărit in Piatra Neamț, iar odată cu începerea 
facultății s-a mutat în București, unde locuiește și în 
prezent. Talentul la pictură l-a descoperit în clasa a 
VII-a într-o tabără de pictură, ulterior studiind pictura 
și arta murală. „Îmi place să explorez și să combin 
tehnici pe diverse suprafețe, nu am o tehnică preferată. 
Cercetarea pe care o fac se concentrează pe spațiul 
contemporan orientată spre influența pe care o au 
mass-media și rețelele de socializare asupra noastră și 
a interacțiunilor dintre noi”, spune artista.

„Copacul planetar”

Artistul Harcea Pacea va 
prezenta schița lucrării 
„Copacul planetar”, în care 
a ilustrat ideea că „trebuie 
să #Re:gândim relația dintre 
umanitate și natură, de la una 
preponderent concurențială, 
parazitară și exploatativă la 
o relație axată pe respect 
reciproc, asumare și echilibru”.
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„Equilibrium”

V Light Crew va expune schița lucrării „Equilibrium”, 
care vorbește despre reechilibrarea balanței om-
natură. „Ritmul actual în care se deteriorează biosfera 
planetei pe care o populăm este cu adevărat alarmant. 
Dacă vom continua în stilul acesta, întreaga viață a 
Terrei va dispărea, încet, dar sigur. Copacii și pădurile 
vor fi doar niște relicve ale trecutului, iar animalele 
vor fi istorie, fiind prezente doar sub formă de fosile și 
amintiri de mult apuse. Acest peisaj apocaliptic nu este 
unul fantezist. Este unul foarte real și posibil. Doar noi 
putem schimba acest lucru și să reechilibrăm balanța 
om-natură. Trebuie să regândim sistemul de valori 
prezent astăzi în societățile noastre consumeriste, 
atât de adânc înrădăcinate în solul fertil al planetei, 
care are ca singur scop obținerea de profit”, se arată în 
descrierea lucrării.

„Care”

În cadrul expoziției va fi 
prezentată și schița picturii murale 
„Care”, realizată de artistul BTA 
Potapov Dimitri. Acesta propune 
o regândire a ceea ce facem, a 
faptului că trebuie să avem mai 
multă grijă de ceea ce este în jurul 
nostru și nu numai de noi.

„Symbiosis”

Un alt artist care își va expune schița în cadrul expoziției „Re:Think” este Adrian Luță, care 
a moștenit pasiunea de la tatăl său, pictor de biserici. Lucrarea care va fi expusă în „Orașul 
Artiștilor”, „Symbiosis”, va fi realizată în colaborare cu artistul ,,Pară” și reprezintă o simbioză 
dintre arta contemporană/ abstractă și arta tridimensională (3D). Adrian Luță a fost atras 
de pictură din copilărie, realizând portrete, peisaje, icoane, compoziții plastice și decorative 
și abordând cât mai multe curente artistice, precum realism, impresionism, arta bizantină, 
cubism.

„Tetris: Când iubești / o poezie murală”

Lumi Mihai & Mugur Grosu, artiștii „unu unu unu invers 
unu” vor prezenta schița lucrării „Tetris: Când iubești / o 
poezie murală”. Proiectul de poezie murală pornește de 
la textul: „când iubești e ca-ntr-un joc din ăla sângeros 
de calculator  când din senin vezi în dreptul scorului că 
ți-a mai apărut o inimă și știi că ai mai primit o viață” al 
artistului Mugur Grosu. Proiectul prezintă un grid variabil 
pe verticală sau orizontală, care poate fi adaptat la orice 
tip de fațadă, urmărind cu respect și transparență atât 
caracteristicile și detaliile clădirii, cât și contextul urban.
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SIBIU, Piața Mică, Platoul pietonal din fața Turnul Sfatului

GALERIA ART POINT

RALUCA OROS             9-23 IULIE
Articol critică de artă – pagina 3           Interviu cu Raluca Oros – pagina 6
Pe Raluca Oros o reprezintă stilul abstract spre figurativ, în lucrările sale regăsindu-se adesea 
detalii inspirate din forma anatomică. Artista plastică din Sibiu nu este adepta unei singure 
tehnici de lucru, ba dimpotrivă, lucrează în multe tehnici mixte. Pictează de mică, moștenind 
această pasiune din familie, și cu toate că, de-a lungul anilor, și-a perfecționat stilul, nu se 
oprește niciodată din căutat. „Sunt într-o continuă căutare de noi tehnici pentru a înțelege 
forma cât mai bine”, mărturisește artista.
În Galeria ArtPoint din Orașul Artiștilor, Raluca prezintă câteva lucrări pe hârtie de calc, o 
suprafață pe care lucrează cu drag. 

EXPOZIȚII

Re:Think    24 IULIE – 6 AUGUST
Interviuri cu artiștii – pagina 13
Expoziție de schițe SISAF. Autori: ATOMA, Adrian Luță, BTA / Potapov Dmitri (Moldova), 
Cristian Scutaru, Delia Cîrstea, Harcea Pacea, Nasca One (Germania), Ortaku, Popescu, unu 
unu unu invers unu, V Light Crew. 
Expoziția prezintă schițele realizate de către artiștii ce vor îmbogăți arta stradală din orașul 
Sibiu în cadrul SISAF - Sibiu International Street Art Festival. Cât de ușor sau greu le-a fost 
să ajungă la aceste picturi murale, care este procesul prin care trece un artist până este 
mulțumit de propria operă aflăm întocmai prin expoziția din cadrul Galeriei ArtPoint din 
Orașul Artiștilor.

ROBERT ȘIMON  7-20 AUGUST
Interviu cu Robert Șimon – pagina 10
Originar din județul Mureș și perindat pentru o perioadă îndelungată prin străinătate, artis-
tul Robert Șimon a ales Sibiul când a revenit în țară. Locuiește în orașul de pe Cibin de 5 ani și 
mărturisește că frumusețea Sibiului îi „stimulează sensibilitățile artistice”. Ca artist, combină 
digitalul cu acuarela, fiind atras mai întâi de grafică, Concept Art și apoi întorcân-du-se la 
origini, și anume pictura în acuarelă și ulei. Azi, aceste stiluri ocupă locuri la fel de importante 
în viața sa, după cum dezvăluie. În cadrul expoziției din galeria ArtPoint din Orașul Artiștilor, 
vom descoperi o selecție de lucrări de acuarelă realizate în ultimii ani.
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