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

Detalii și regulament: www.aios.ro/artpoint 
și www.facebook.com/artpoint.ro
Termen limită până la care trebuie trimise 
proiectele: 20 septembrie 2021.

Propunerile trebuie trimise pe adresa 
concurs.artpoint@gmail.com respectând 
specificațiile tehnice descrise în Regulament. 
Concursul se adresează publicului larg cu 
vârsta minimă de 18 ani, artiștilor, arhitecților, 
studenților arhitecți, designerilor de obiect și 
de interior și iubitorilor de frumos, cetățeni 
români sau străini. Pot participa persoane 
fizice şi juridice, studenţi arhitecţi, designeri, 
artiști sau din domenii conexe, profesionişti 
dar și amatori. Totodată, concursul se 

adresează atât participanților individuali, cât 
și echipelor, fără a limita numărul membrilor.

Obiectivele concursului
Concursul urmăreşte selectarea celei mai 
bune idei de amenajare a unei galerii de artă 
ce va fi amplasată temporar în spațiul public. 
Galeria de artă va reprezenta punctul central 
al proiectului “Orașul Artiștilor” organizat 
anual, pe timpul verii, în Sibiu (România) 
– Piața Mică, pe platoul pietonal din fața 
Turnului Sfatului.

Calendar:
• Termenul până la care se pot trimite 
propuneri: 20 septembrie 2021, ora 23:59; 
• 21-30 septembrie: publicarea lucrărilor 
participante selectate – expoziție în cadrul 
galeriei Art Point din Pța. Mică, Sibiu 
(România);
• 21-30 septembrie: jurizarea lucrărilor;
• 1-3 octombrie: anunțarea câștigătorilor;
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Galerie 
de artă 

în 
spațiul 
public

Imagine coperta 1: “Dulce victorie”, de Claudia Bașturea

• Noiembrie 2021 – iunie 2022: perioada 
de implementare – definitivarea detaliilor 
de execuție și realizarea galeriei de artă 
câștigătoare (la cererea Oraganizatorilor sau 
a finanțatorilor, perioada poate fi prelungită 
unilateral).

Premii:
În cadrul Concursului se vor acorda, pe baza 
jurizării, un premiu și două mențiuni, astfel:

• Premiul 1 în valoare de – 2.000 lei + o 
vizită la Sibiu (România) împreună cu familia 
sau un prieten/ o prietenă* pe perioada de 
derulare a proiectului Orașul Artiștilor din 
anul în care va fi inaugurată noua galerie 
de artă (perioadă aproximativă: iulie – 
septembrie 2022).
• Două mențiuni în valoare de – 500 lei.

Se  vor privilegia propunerile în care primează:
• creativitatea: impactul vizual atât în 

momentul în care galeria de artă este 
deschisă publicului, cât şi în momentele în 
care este închisă vizitării;
• calitatea arhitecturală al obiectului propus, 
adaptarea la spaţiul public existent, dialogul 
cu fondul construit învecinat;
• interactivitatea cu publicul.

Jurizarea
Juriul va fi format din reprezentanţi ai 
organizatorilor, artiști, reprezentanți ai 
galeriilor de artă, arhitecți:
• Michael Engel – arhitect, expert 
internațional pentru dezvoltare urbană;
• Mihai Zgondoiu – artist & curator 
independent, fondatorul galeriei Atelier 
030202;
•    Ștefan Radu Crețu – artist vizual;
•  Tudor Șt. Popa – c.arhitect, președinte 
AIOS.

SUCCES!



Expoziția preia mottoul „Construim 
speranța împreună” – o propunere 
optimistă și stimulatoare lansată 
de FITS 2021 pentru salvarea din 
această primejdie existențială și 
ieșirea din lumea tulburată de 
neliniște și temeri în care au fost 
zdruncinate puținele și relativele 
repere valorice personale și 
comunitare.

Una dintre lecțiile pandemiei este cea 
despre comunitate, despre forța ei, despre 
valoarea ei, despre bucuria de a împărtăși și 
de a dărui. O lecție despre ce înseamnă să 

fii om și membru devotat al unei comunități,
despre faptul că avem nevoie de susținerea 
celor din jur și, la rândul nostru, oferim cu 
generozitate sprijin. Fără să dezvolt acum 
și aici acest neajuns al comunității artistice 
sibiene, aș spune doar că este o lecție pe 
care noi nu am aprofundat-o cu adevărat. 

O continuare a izolării, o teamă de ieșirea 
la lumină, de revenirea în spațiu public, 
pare că a înlocuit nevoia de comunicare de 
anul trecut, blocând (parțial) dorința de a 
fi împreună. Cel puțin, deocamdată. Ceea 
ce poate reușim, totuși, să împărtășim este 
speranța, singurul bun comun și nedisputat 
al tuturor oamenilor. 

Evenimentul se conectează și celui mai 
important moment aniversar pe care îl  
marchează anul 2021 pentru orașul Sibiu: 
sărbătorirea a 300 de ani de la nașterea 
Baronului Samuel von Brukenthal (1721-
1803), personalitate excepțională a vieții 
culturale, politice și administrative a 
Transilvaniei și spațiului central-european, al 
cărui „model cultural” a marcat peste secole 
profilul spiritual al acestui areal geo-cultural. 
Colecțiile sale de pictură, grafică, carte, 
numismatică etc. adăpostite în Palatul din 
Piața Mare a orașului au asigurat iubitorilor 
de artă și cultură, precum și artiștilor, 
inspirație și un spațiu de studiu comparabil cu 
cel al unei școli de artă. Baronul Brukenthal a 
achiziționat multe lucrări de la artiști ce i-au 
fost contemporani, mai cu seamă din școala

din școala germană-austriacă, mai mult, el a 
susținut activitatea artiștilor locali care i-au 
fost contemporani. Datorită lui, învățământul 
artistic din Sibiu a avut forță și continuitate pe 
parcursul secolelor următoare, influențând, 
peste timp, ceea ce suntem azi. 
Tema principală a expoziției s-a impus 
astfel, firesc, salonul fiind dedicat speranței 
într-un viitor senin și sigur, fundamentat pe 
rădăcinile solide ale tradiției. Celebrăm deci 
prin creații contemporane, opera culturală a 
Baronului Brukenthal, spiritul său iluminist 
și al secolului care a afirmat și a îndemnat 
la „bucuria de a trăi clipa” și de a construi 
viitorul împreună, sub semnul Cunoașterii și 
Frumuseții. 

 Perioadele prelungite de liniște 
trezesc, în cei mai mulți dintre noi, dorința de 
evadare, de acțiune, de (puțină) adrenalină. 
Dar cât de capricioasă e firea omului! Lipsa 
normalității ne tulbură, ne dorim cu tărie 
revenirea la liniștea „de dinainte”, la ritmul 
pe care îl stăpâneam, cu toate accelerările 
și sincopele lui. Ne vrem liberi în a ne trăi 
modernitatea, dar avem nevoie să ne raportăm 
la continuitate, la tradiții… și de aceea, și 
pentru că evenimentul confirmă activitatea 
tot mai intensă a artiștilor sibieni, ne bucurăm 
că putem spune că Salonul de Arte Vizuale 
organizat de Filiala Sibiu a Uniunii Artiștilor 
Plastici și Muzeul Național Brukenthal în cadrul 
Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 

se află la al patrulea an de existență. Este din 
nou momentul să așezăm laolaltă cele mai noi 
realizări ale artiștilor sibieni care, anul acesta, 
au ca invitați șaisprezece artiști din filialele UAP 
Suceava, Deva, Alba Iulia, București și Bistrița. O 
anume inerție instalată în anul și jumătate care 
a trecut de la declararea pandemiei și, probabil, 
sugerarea unei teme (opționale) pentru 
lucrările acestui salon, a făcut ca participarea 
artiștilor din Sibiu să se restrângă la cifra de 
douăzeci și șapte. Patruzeci și trei de artiști 
expun, așadar, anul acesta, un număr de șaizeci 
și cinci de lucrări de pictură, grafică, fotografie, 
sculptură, textile, sticlă și metal, asigurând un 
spectacol vizual divers, provocator și, în cele mai 
multe cazuri, de calitate.
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ARTA DE SALON 2021

O expoziție cu sugestii 
de epocă baroc, care 
celebrează prezentul

Iulia Mesea



6 7

Propunerea noastră tematică s-a 
dorit și o smulgere din emoțiile, 
stările, gândurile, trăirile negative și 
prea focusate pe „virusul ucigaș”, o 
alternativă de inspirație, de incursiune 
în istoria pozitivă, o întâlnire cu un 
model de viață. Sugestia s-a dovedit 
o provocare și sursă de inspirație 
pentru o mare parte dintre artiștii 
participanți la expoziție, care s-au 
raportat direct sau tangențial la tema 
propusă. S-au alăturat astfel, pe 
simezele sălilor Muzeului Național 
Brukenthal și ale Galeriei UAP Sibiu, 
lucrări de pictură, grafică, sculptură, 
tapiserie, sticlă și metal: portrete ale 
baronului, reprezentări ale palatului, 
ale blazonului, precum și sugestii 
ale epocii baroc, și ale moto-ului ei, 
Carpe diem; se situează aproape 
de temă și artiști care au prelucrat în 
creațiile lor elemente ale stilului atât 
de exploziv, dinamic și spectaculos al 
secolului al XVIII-lea.

Prin lucrări de pictură, grafică, sculptură 
și artă decorativă, Radu Aftenie, Călin 
Baciu, Ioan Cândea, Anca-Diana Giura, 
Mirela Maier-Miclăuș, Ștefan Orth, 
Ileana Selbing, Olimpia Coman-Sipeanu, 
Dumitru-Florian Toma se raportează la 
figura guvernatorului Transilvaniei și la 
spațiul pe care l-a construit pentru a-i 
fi reședință gubernială și a-i adăposti 
colecțiile, palatului baroc din Piața Mare. 
Sorin Dumitru Baciu, Daniela-Maria Bădilă, 
Daniel Bordeu, Andrea Bernath-Doncuțiu, 
Vadim Crețu, Eugen Dornescu, Cristina 
Fău, Antonela Giurgiu, Constantin Ilea, 
Doina Reghiș-Ionescu, Andrei Popa, Ana-
Maria Rugescu, Ion Tămâian, prin motive, 
teme sau forme specifice, prin atmosfera 
de taină, prin compozițiile dense și 
dinamice și/sau eleganța strălucitoare, 
acordând un loc special decorativului, 
conectează prezentul la spectacolul și 
mesajele artei epocii barocului. Ovidiu 
Buzec, Marius David, Oana Ruxandra 
Hrișcă, Noemi Kusztos, Neculai Moroșan, 
Ioan Muntean, Crina Oprean, Raluca 
Oros, John Pârva, Cătălin Precup, Lucia 
Pușcașu, Camelia Rusu-Sadovei, Cristina 
Simu, Florin Viorel aduc, pe simezele 
expoziției, medii și limbaje dintre cele mai 

variate, probând un apetit special pentru 
experiment, explorând lumea/existența 
sau adâncindu-se în analize ale sinelui, 
provocându-ne la gesturi similare.

Prin piesele aflate pe simezele sălilor 
Galeriei UAP Sibiu și ale Muzeului Național 
Brukenthal, artiștii din Sibiu, Suceava, 
Deva și București prezenți la Salonul 
Filialei Sibiu a UAPR  2021 afirmă speranța 
că vom reuși să ne împlinim proiectele așa 
cum le gândim, că vom putea trăi și crea în 
lumină, armonie și bucurie. O expoziție cu 
sugestii de epocă baroc, care celebrează 
prezentul, văzut prin prisma istoriei 
culturale a acestor locuri, o oglindă a ceea 
ce suntem azi, modelați de mari înaintași. 

Vă invităm și vă așteptăm cu drag să vizitați 
expoziția organizată în spațiile Muzeului 
Național Brukenthal (curtea a doua a 
Palatului din Piața Mare nr. 4) și cele ale 
Galeriei UAP Sibiu (Piața Mare nr. 12), 
pentru a vă conecta pulsului artei locale, 
pentru a vă confirma și aprofunda starea 
de bine sau pentru a descoperi un mod 
în care sentimentele negative acumulate 
în timp pot fi convertite în experiențe 
pozitive.
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La 25 de ani, a ieșit la rampă cu 
o expoziție nu doar specială, ci și 
delicioasă. Este vorba de Claudia 
Bașturea, sibianca pasionată de 
arta colajului, care, în „Orașul 
Artiștilor”, i-a introdus pe vizitatorii 
primei ei expoziții personale într-
un „oraș” fantastic, al supereroilor 
și dulciurilor. „Colaje” este 
denumirea proiectului tinerei 
sibience, elevă a Școlii Populare 
de Arte și Meserii „Ilie Micu”, 
iar lucrările sunt cu atât mai 
interesante cu cât sunt realizate 
din materiale refolosite, și anume 
reviste și cataloage colectate din 

cutia poștală.

Pasionată de artă de mic copil, Claudia 
este în prezent elevă a Școlii Populare de 
Arte și Meserii din Sibiu, secția de Pictură și 
Grafică. A finalizat de curând anul 3 de studii 
și urmează să își facă „măiestria” în următorii 
2 ani, fiind, de asemenea, membră a 
grupului ROD, o cooperativă edu-cațională 
afiliată școlii a cărei elevă este, concepută 
ca platformă de promovare și susținere a 
debutanților în artele vizuale. 

De-a lungul studiilor, Claudia a abordat 
numeroase tehnici și metode de lucru, iar 
printre preferatele ei sunt pictura și colajul. 
Despre procesul muncii ei, spune că mai întâi 
răsfoiește revistele și selectează paginile 
cu elemente interesante care îi pot fi de 
folos în crearea colajelor. „Apoi le decupez 
și sortez pe categorii (dulciuri, personaje, 
vegetație, mâncare) pentru că le putea găsi 
mai ușor. După ce am stabilit fundalul pe 
carton, aranjez elementele decupate pentru 
a construi peisajul fantastic. Potrivirea 
decupajelor în straturi suprapuse pentru a 
forma scena personajelor este partea care ia 
cel mai mult timp. O dată ce m-am hotărât 
asupra ordinii lor, încep să lipesc elementele 
care vor forma mediul înconjurător și 
personajul”, explică tânăra.

CLAUDIA BAȘTUREA, 
tânăra care refolosește reviste cu rețete 

pentru a crea colaje „apetisante”:
„Decupez 
din ele ce 
mi se pare 
interesant și le 
transform în 
altceva”



În colajele ei se regăsesc universuri 
fantastice în care oamenii trăiesc în peisaje 
ca de basm, compuse din mâncare, fructe, 
legume, gogoși și alte dulciuri. „Fermecate 
de lumea din jurul lor, personajele umane 
își desfășoară activitățile cotidiene firesc: o 
fetiță se plimbă cu rolele, o alta gătește, un 
băiat se dă cu skatebordul, trei copii privesc 
cerul înstelat, alți doi servesc o gustare 
afară”, spune Claudia. Un alt motiv pentru 
care îi place colajul, pe lângă cel al refolosirii 
hârtiei și transformării ei, este economia 
de mijloace. „Revistele și cataloagele 
magazinelor se distribuie gratuit în cutiile 
poștale, sunt la îndemâna oricui, iar lipiciul 
solid pe care îl folosesc se găsește în orice 
librărie, la fel și cartonul pe care lipesc”, 
completează tânăra.

Colajul, una dintre tehnicile de lucru 
preferate, este și tema primei ei expoziții 

personale, organizată în cadrul proiectului 
„Orașul Artiștilor”, în Piața Mică. „Din 
expoziție fac parte lucrări de diferite 
dimensiuni, realizate printr-o tehnică 
mixtă: colaj și acrilic pe carton. Restul 
materialelor folosite sunt lipiciul, reviste, 
broșuri, cataloage, flyere și alte hârtii vechi, 
care în mod obișnuit ar ajunge la gunoi sau 
la reciclat. Eu am ales să le refolosesc, să 
decupez din ele ce mi se pare interesant 
și să le transform în altceva. Așa am ajuns 
să fac seria de lucrări cu gogoși americane 
glazurate sau doughnuts”, spune Claudia. 

Gogoșile sunt decupate din catalogul 
săptămânal al unui cunoscut lanț de 
hypermarketuri, la fel și cele mai multe 
dintre personajele care apar în colaje. „Nu 
mi-am propus să lipesc mai mulți copii 
ca adulți, sau personaje feminine, dar pe 
acestea le-am găsit și se potriveau bine 
împreună”, mărturisește tânăra artistă. 
Lucrarea centrală a expoziției prezintă o 
fetița costumată în supererou pe un „munte 
de gogoși”, cu o variantă a acestui colaj 
câștigând, recent, premiul I la un concurs 
din Galați. „Fiind elevă a școlii am putut 
participa la concursuri de artă vizuală în 
oraș sau în țară unde am și câștigat câteva 
premii. În anul școlar 2020 - 2021 am 

participat cu lucrări de tip colaj la două 
concursuri din țară. Am primit Mențiune 

la Concursul Național de Pictură 
și Grafică din cadrul <<Festivalului 
Șanselor Tale>> (ediția a X-a, 2020) 
din Sibiu și Premiul I la Concursul 
Național de Arte Vizuale <<Nicolae 

Mantu>> (ediția a XIV-a, 2021) din 

Galați organizat în luna aprilie”, spune 
Claudia.  

În cadrul școlii a participat la expozițiile de 
final de an și la cele organizate cu ocazia 
„Zilelor Porților Deschise”, iar împreună cu 
grupul ROD a organizat câteva expoziții de 
grup, ultima, intitulată „Blue”, având loc în 
luna mai la Biblioteca Astra. După o serie de 
expoziții de grup, propunerea de a expune 
singură în căsuțele din „Orașul Artiștilor” a 
fost o surpriză pentru Claudia. „Au mai fost 
expoziții cu școala, dar niciodată singură, 
aceasta este prima. Se simte puțin ciudat 
să fie doar despre mine. La început nici nu 
m-am gândit că ar fi locul meu să expun eu 
singură, mai am multe de învățat”, 
spune, cu modestie, tânăra 
sibiancă. 

Cu toate acestea, cel 
care i-a fost profesor 
și îi va fi și pe perioada 
măiestriei, Cătălin 
Precup, spune despre 
Claudia că „a evoluat 
foarte bine de-a 
lungul anilor”, și nu 
doar pe colaje, ci și 
pe pictură și desen. 
„Cu colajele a fost 

o surpriză, și-a descoperit o pasiune în 
această direcție, care s-a materializat într-o 
expoziție personală. Eu sper ca prima ei 
expoziție să fie o rampă de lansare pentru 
ea, de aici să continuăm cu o expoziție mai 
amplă, în care să expună colaje și din alte 
serii care se află în lucru. Eu cred că are un 
viitor promițător”, este de părere Cătălin 
Precup, profesor al secției de Pictură și 
Grafică la Școala Populară de Arte și Meserii 
din Sibiu.  

La rândul ei, Claudia spune că sfaturile și 
ajutorul profesorilor săi, Cătălin Precup și 
Lavinia Crețu au contat foarte mult în tot 
ceea ce a făcut până acum. „În ultimul an și 

jumătate am făcut ore atât față în față 
(când s-a putut), cât și online, dar 

important este că am fost și suntem 
în continuare îndrumați de ei și 
motivați să creăm indiferent de 
cum evoluează situația”, conchide 

tânăra. 
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Atelierele de pictură în aer liber 
organizate în cadrul proiectului 
„Orașul Artiștilor” au continuat 
anul acesta cu o nouă ediție. 
De data aceasta, cursanții au 
schimbat peisajul arhitectural 
al burgului cu pictura în 
natură, atelierele din acest 
an desfășurându-se pe Valea 
Hârtibaciului și abordând teme 
pitorești, pastorale și rurale. 
Coordonatorul atelierelor este 
Cătălin Precup, profesor al 
secției de Pictură și Grafică din 
cadrul Școlii Populare de Arte 
și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, 
care spune că, de-a lungul 
anilor, numărul participanților la  
               ateliere a crescut. 

Lucrările realizate în cadrul atelierelor de pictură de pe Valea Hârtibaciului vor fi 
expuse într-un cadru inedit, în gara din Cornățel, de Zilele Mocăniței, în septembrie.

Atelierele de pictură 
în aer liber s-au mutat, 

anul acesta, pe Valea 
Hârtibaciului

De la urban, 
la rural.
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Pasionații de pictură au fost invitați să se 
conecteze cu natura într-o nouă sesiune de 
pictură în aer liber, avându-l coordonator pe 
profesorul Cătălin Precup. De data aceasta, 
atelierele în aer liber nu s-au mai desfășurat 
în Piața Mică sau în Piața Huet, decorul 
fiind altul: peisajele de poveste de pe Valea 
Hârtibaciului. „De la început ideea a fost de 
a face ateliere deschise, de când le făceam 
în Piața Mică și Piața Huet am zis să vedem 
cum ne descurcăm și într-un context diferit. 
Abia acum, direct în natură, se poate vorbi de 
spiritul peisagistului care merge și caută locul. 
De puține ori se întâmplă să îți sară peisajul în 
față, tu trebuie să îl cauți”, spune prof. Precup. 
Atelierele din acest an au trecut, așadar, de la 
urban la rural, cursanții pictând coline, arbori 
seculari, panorame, scene rurale. Participarea 
a fost liberă și s-a adresat oricărui pasionat 
de pictură, la atelierele desfășurate în natură 
adunându-se mai mulți cursanți decât în anii 
trecuți, majoritatea elevi ai Școlii Populare de 
Arte și Meserii „Ilie Micu”. „Oricine se poate 
înscrie la aceste ateliere. Ocazia e bună pentru 
că se iese în grup și altfel te poți organiza 
și poți realiza expoziții, diverse proiecte. 
Lumea e interesată și s-a văzut o creștere a 
numărului de cursanți, au fost mai mulți decât 
în anii precedenți, o bună parte dintre ei fiind 
cursanți ai școlii de arte și meserii”, explică 
Cătălin Precup, coordonatorul atelierelor. 

Pitoresc, pastoral și rural, temele din acest an
Primul atelier al ediției de anul acesta a avut 
loc în zona glimeelor din Cornățel, cursanții 
având ocazia să surprindă în lucrările lor 
dealuri cu un aspect deosebit. Al doilea 
atelier s-a desfășurat la ieșirea din Cașolț, 
unde cursanții au avut ca inspirație o pădure 
spectaculoasă de arbori seculari. „A fost 
un loc foarte bun pentru a studia copacii, o 
ocazie excelentă de a pune accent pe studiul 
copacilor, mai ales că în acea zonă sunt foarte 
expresivi”, spune coordonatorul atelierelor. 
Al treilea atelier i-a purtat pe cursanți în zona 
ruralului, realizând peisaje care se axează 
pe lumea satului. „Primele 2 ateliere au 
fost, așadar, peisaje pitorești, care nu sunt 
influențate de activitatea umană. Al doilea, 
pe lângă pitoresc, avea și pastoral, aveam 

ciurde de vaci în peisaj. La ultimul atelier am 
mers pe direcția de peisaj rural, surprinzând 
Cornățelul”, mai explică prof. Cătălin Precup. 
Atelierele s-au desfășurat la lumina apusului, 
iar cursanții și-au putut explora creativitatea 
pe pânză folosind acrilice. „A fost o schimbare 
benefică să facem și altceva în afara de urban. 
Am atins mai multe genuri în peisaj, ne-am 
dus să căutăm, să explorăm locurile. Trebuie 
să cauți locul cel mai expresiv și, când l-ai 
găsit, să vezi din ce punct îl observi, să vezi 
lumina… Noi am încercat să surprindem 
lumina de apus și am pictat în acrilic pe pânză, 
axându-ne pe culoare. Acrilicul îți permite un 
lucru mai rapid, lucrarea se usucă mai repede 
și poți să o transporți bine”, explică prof. 
Precup. În plus, participanții au avut libertarea 
de a se lăsa ghidați de imaginație, întrucât nu 
au fost condiționați de studiul de peisaj. „Nu 
a fost neapărat o condiție ca ei să facă studiu 
de peisaj. Au avut libertatea de a interpreta, 
de a pleca de la ceva real dar să își folosească 
imaginația”, spune prof. Precup. 

Cât de importante sunt aceste ateliere 
pentru dezvoltarea tinerilor artiști? 
Coordonatorul atelierelori spune că, pe lângă 
ocazia de a studia și a exersa pictura de peisaj,  
astfel de întâlniri îți dau „o anume libertate și 
o stare de bine”. „Ei se și cunosc, funcționează 
ca un colectiv care se simte bine împreună, 
s-a format o comunitate. E greu să ieși de 
unul singur în natură, altul e imboldul în grup. 
Factorul psihologic e important, iar peisajul 
în sine e foarte relaxant”, mai explică prof. 
Precup.
Despre cei care participă la ateliere spune 
că au câțiva ani de lucru în spate și sunt „din 
anii mai mari, care au prins un pic de curaj, 
oamenii care lucrează mult, la care se vede 
un progres”. „Ideea atelierelor în grup este 
ca oamenii să lucreze, mai ales cei talentați”, 
completează.

Printre cei care au participat la atelierele 
de pictură în aer liber organizate în cadrul 
proiectului „Orașul Artiștilor” de-a lungul 
anilor spune că se află tineri cu perspectivă, 
„oameni care promit, sper să continue și să 
auzim de ei la un nivel mai mare”. 
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