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Ești elev la arte? Vrei sa te pregătești pentru examenul de admitere la Liceul de Artă sau la o facultate
de specialitate? Înscrie-te la cursurile private de arte
plastice din Orașul Artiștilor. Profesorii și mentorii
noștri te pot îndruma spre perfecționarea tehnicilor
de desen și pictură.
Înscrieri: www.aios.ro/ateliere sau la numărul de
telefon 0756.572.752

Nu toți suntem
artiști
de Tudor Şt. Popa
În ultima lună mi-a fost dat să mă întâlnesc de
mai multe ori cu un fost profesor de specialitate de la Liceul de Artă. Nu întâmplător, desigur.
M-a căutat pentru a-l accepta printre studenții
ce urmau să ia parte la Școala de Vară de arte
plastice de la Rășinari.
“Mi-e dor să pictez. Mi-e dor să stau toată ziua
cu pensula în mână“ îmi spunea profesorul
visând cu ochii deschiși la o săptămână plină
de creație.
Așa mi-am dat seama că până acum vedeam
greșit toată această desfășurare de forțe de la
Rășinari. De fapt, o tabără de creație nu te ajută
doar să înveți să pictezi. Nu e doar pentru începători, debutanți sau pasionați, așa cum îmi
închipuiam greșit eu. O tabără de creație este
râvnită inclusiv de către profesorii de arte plastice ori artiștii cu zeci de ani de activitate în spate,
zeci de expoziții și sute de elevi îndrumați.
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Pentru că viața ne răpește zi de zi talentul iar
o Școală de Vară te deconectează de la lumea
înconjurătoare. Arta adevărată nu se face printre facturi de electricitate, întâlniri cu prietenii
la o cafea ori job-uri de la 9 la 17. Arta nu e un
automatism.
Oraşul Artiştilor este deschis până în 30 septembrie 2018 în Piaţa Mică, în faţa Turnului
Sfatului, şi aşteaptă curioşii cu o galerie de artă
adusă în stradă, cu ateliere de pictură amenajate chiar aici, în spaţiul public, cu workshopuri
pentru copii şi adulţi, cu ateliere cu părinţii şi
chiar şi cu o bibliotecă din care puteţi răsfoi cărţi
despre artă.
Zilnic, timp de 116 de zile, căsuţele în miniatură vă aşteaptă să le treceţi pragul pentru a vă
cumpăra o amintire din Sibiu, susţinând astfel
un artist.
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ART POINT
ORAŞUL ARTIŞTILOR
SIBIU, PIAŢA MICĂ
EXPOZIŢII TEMPORARE:
• 1-15 iulie Expoziția “Cele mai bune lucrări” aduce
în fața publicului sibian cele mai bune lucrări ale participanților la Școala de Vară de arte plastice organizată de către AIOS și Primăria Comunei Rășinari la
sfârșitul lunii iunie. Artiști și pasionați de arte plastice
din Sibiu, Brașov, Bistrița, Sfântu Gheorghe, Olt au
petrecut la Rășinari, o săptămînă în care au respirat
doar desen și pictură. Cele mai bune lucrări ale acestora vor fi expuse în Orașul Artiștilor din Piața Mică.
• 15 iulie -1 august Expoziție specială organizată
de artistul sibian Bogdan Mihai Radu, câștigătorul
premiului I la Oxford Art Fair 2018. Această expoziție
prezintă spre vizionare trei lucrări din cea mai recentă
serie de autor – searching, respectiv trei pânze de
mari dimensiuni (1,5 x 2 m), dintre care una a fost
expusă la Oxford Art Fair.
Expoziția artistului Bogdan Mihai Radu va avea
loc atât în Orașul Artiștilor din Piața Mică, cât și în
incinta Primăriei Municipiului Sibiu. Vernisajul va
avea loc vineri, 19 iulie, începând cu ora 17:00, la
Primăria Sibiu, printr-o demonstrație live de pictură susținută chiar de către artist, venit special
de la Londra pentru acest eveniment.

WORKSHOP-URI
Pentru a participa la workshop-uri este
nevoie de înscriere prealabilă completând
formularul ce îl puteți găsi la adresa
www.aios.ro/ateliere sau sunând la
numărul de telefon 0756.572.752.
Ateliere pentru copii şi adulţi* (Art&Fun Studio)
- Păşeşte în tainele picturii. Punem la dispoziţia
ta şevalet, pânză pentru pictură, vopsele şi
pensule.
• Miercuri, 11 iulie, 18:00-20:00
• Miercuri, 25 iulie, 18:00-20:00
„Morișca de culori”* (Art&Fun Studio) - Ateliere
de desen în miscare. Grupe de vârste: 5-8 ani,
9-12 ani, 12-99 ani
• Joi, 12 iulie, 18:00-20:00
Atelier de pictură în aer liber
(Școala populară de Arte și Meserii “Ilie Micu“)
- profesor: Cătălin Precup
• Joi, 26 iulie, 18:00-20:00
Ateliere cu părinţii - Foarte puţine familii îşi petrec
timpul liber împreună. Şi mai puţini părinţi fac
diferite activităţi alături de copiii lor. Tocmai de
aceea, punem la dispoziţia familiilor materialele
necesare pentru a participa la un atelier de
pictură unde copiii vor fi îndrumaţi chiar de
către proprii părinţi.
• În fiecare weekend, 11:00-18:00

„Art Point - Oraşul Artiştilor” este un eveniment al
Asociaţiei pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS)
şi este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu şi Primăria Municipiului Sibiu.
www.aios.ro • www.Facebook.com/OrasulArtistilor • sibiu@aios.ro
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Mihai Zgondoiu are 36 de ani și trăiește în prezent în București. Sibiul însă rămâne locul său special, în care s-a format și în care a avut chiar o reîntoarcere
la origini, un pas foarte important în cariera sa ca artist. La București este artist,
curator, galerist, profesor și manager cultural și spune că îi place să își îndeplinească fiecare dintre aceste roluri în egală măsură.

MIHAI
ZGONDOIU
(ZGONDY)
36 ani, București
Născut la Mediaș, jud. Sibiu. Absolvent
al Liceului de Artă din Sibiu, masterand
în grafică Materie și concept la
Facultatea de Arte şi Design - UVT,
Timişoara, doctor în Arte Vizuale cu
tema Matrițe vizuale și noile media
- Universitatea Naţională de Arte din
Bucureşti.
Trăiește și lucrează în București
Tehnici și teme preferate: oscilează cu
lejeritate într-o arie largă de genuri și
tehnici vizuale, de la desen, colaj și print
experimental, la video-instalații, acțiuniperformance și intervenții urbane.

Zgondy a plecat la București când era foarte tânăr,
iar primii ani petrecuți acolo nu au fost cei mai ușori.
A ajuns în capitală datorită unui prieten scriitor, care
i-a și oferit oportunitatea de a face prima sa copertă
de carte, un pas important în debutul carierei sale.
„O serie de conjuncturi fericite (zic asta acum) m-au
purtat de la Mediaș la Sibiu, apoi spre Timișoara. Am
ajuns la București datorită unui vechi și bun prieten,
scriitorul și jurnalistul Dan Mircea Cipariu. El mi-a
încredințat să-i fac prima mea copertă de carte, volumului său de poeme - Virusul romantic. Acum cu
20% mai multă poezie. Până în anul 2006 am continuat să colaborăm în câteva proiecte culturale de
anvergură. Primii ani petrecuți în capitală nu au fost
cei mai grozavi de până atunci”

Sibiul m-a reconectat
în piața de artă românească
Pentru a avea posibilitatea de a se face în sfârșit remarcat, Mihai a făcut întâi multă muncă de „voluntariat”, iar evoluția sa nu a fost lipsită de sacrificii și
greutăți. Prima sa expoziție importantă din portofoliu
a avut-o chiar la Sibiu, câțiva ani mai târziu.
„A urmat o perioadă cu sacrificii și uneori satisfacții mai mult culturale decât financiare, fapt ce m-a
determinat să mă reîntorc la origini, adică la propria
mea creație. Prima expoziție personală, semnificantă
în portofoliul meu, a avut loc chiar la Sibiu, în anul
2008, la Galeria de Artă Contemporană a Muzeului
Național Brukenthal. Acela a fost momentul care
m-a reconectat în piața de artă românească. Meritul
îi revine curatoarei Liviana Dan care a pariat pe lucră-
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rile unui tânăr absolvent, total necunoscut la vremea
aceea”. Expoziția intitulată simplu „Me” a fost cea
care a declanșat un șir fericit de alte mari oportunități, atât în țară cât și în străinătate.
„La opt ani de la absolvirea liceului de Artă din Sibiu, m-am reîntors din capitală, tot la Sibiu, cu expoziția „Me”, un eveniment vizual ce a declanșat ca
într-un efect de domino alte proiecte și expoziții naționale și internaționale”.
Bucureștiul – orașul marilor artiști
În ciuda greutăților întâmpinate în capitală, Mihai
spune că niciun alt loc nu i-ar fi putut oferi tot ceea
ce i-a oferit Bucureștiul. Mircea Cărtărescu, Ioana
Crăciunescu, Nora Iuga, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern, Radu Beligan, Gheorghe Dinică sau Vladimir Găitan sunt doar câteva dintre marile personalități
pe care a avut onoarea să le cunoască. Nici Sibiul nu
l-a părăsit la București. Pe Dan Perjovschi, un artist
apreciat al orașului nostru, l-a întâlnit, culmea, în capitală. El a fost cel care i-a oferit unele din primele
sfaturi care l-au ajutat să evolueze.
„Nici un alt oraș din România nu mi-ar fi putut oferi
atâta dinamică și efervescență culturală precum Bucureștiul. Printre primii artiști cu care am luat contact
la Bucuresti a fost Dan Perjovschi, și el tot sibian. Și
de la el am primit câteva sfaturi folositoare ce m-au
ajutat să pedalez mai departe”.
Odată cu trecerea anilor, Mihai Zgondoiu a evoluat și
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a profitat de tot ce a avut capitala de oferit.
„Sunt artist, curator, galerist, profesor și manager
cultural. Îmi place în egală măsură să fac toate aceste
lucruri pentru că doar așa mă simt împlinit. În postura
de creator învăț, practic, și dau mai departe cunoașterea actului creației. Este un circuit viu și contemporan care contrazice falsa prejudecată prin care
artistul este boemul etern în așteptarea inspirației”.
Artele vizuale versus
tentațiile societății de consum
Artele vizuale și descoperirile tehnologice au evoluat în paralel în ultimii o sută și ceva de ani, spune
Mihai. „Trebuie să pornim de la premiza adevărată în care studenții facultăților de arte sunt și ei oameni. Oamenii se adaptează continuu la vremurile
în care trăiesc prin urmarea unor șabloane și tendințe comune. Artele vizuale, începând cu marea avangardă de acum o sută și ceva de ani, au evoluat în
paralel cu noile descoperiri tehnologice. Instalațiile
video ale lui Nam June Paik sau mult mai recentele
sculpturi cinetice ale lui Anthony Hove sunt doar câteva repere cunoscute legate de confluența artei cu
știința și tehnologia”.
Totuși, acest acces infinit la informație poate avea și
urmări negative, atunci când nu este tratat cu foarte
mare atenție, iar superficialitatea își poate face loc
în experiența unui student cu foarte mare ușurință.
„Studenții zilelor noastre au cel mai mare acces la
informație de când omenirea populează acest pă-

mânt. Orice eveniment, expoziție de artă din întreaga
lume le stă acum la un click distanță. Într-un areal
extrem de bogat în informație, defocusarea poate fi
primul dușman. Apoi sortarea informației. Unde există
cantitate, există și mult fals infiltrat. Și de aici lista
poate continua ușor spre superficialitate prin dezvoltarea unui limbaj vizual (și nu numai) din ce în ce mai
deshidratat”.
Planuri de viitor?

•
•
•

•
•

The Red Line, Centrul Național al Dansului - Bucureşti 2011;
The Red Carpet, Curtea Muzeului Schloss –
Linz, (AT) 2011;
Freedom as Visual Pattern, Galeria Hampden Incubator Art Space, Amherst, Massachusetts
(USA) 2010;
Me Matrix, Galeria Calina – Timișoara 2009;
Me, Galeria de Artă Contemporană a Muzeului
Național Brukenthal - Sibiu 2008;

Mihai Zgondoiu vrea să ajungă pe Marte dar, înainte
de asta, vrea să facă un mic popas la Biennale di
Venezia, unde își dorește să expună.

EXPOZIȚII/PROIECTE DE GRUP:

EXPOZIȚII MIHAI ZGONDOIU

•

Cea mai recentă expoziție a lui Mihai a fost deschisă
de curând, pe 14 iunie 2018, la galeria creArt din
București, fiind selectată de curatorul Răzvan Ion.
Instalația interactivă „Fight/Fighting with Mozart” a
fost expusă pentru prima dată în anul 2017 la Vienna
Contemporary cu sprijinul RKI. Alte expoziții/proiecte
personale sunt:
•
EXTRAfaces, Galeria Uj Kriterion - Miercurea
Ciuc 2017;
•
New Wall - Calina. Spațiu de artă contemporană
- Timișoara 2017;
•
Dada Brancusi, Galeria MB-XL Bruxelles (BE)
2016 & Galeria Galateca – București 2016;
•
The Artist’s Golden Hand, Galeria FivePlus –
Viena (AT) 2014 & Galeria Aiurart – București
2013;
•
Lenin’s Sleep, Piața Presei – Bucureşti 2011;

•

•
•
•
•
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RERE. Overriding Design with Art and Vice-Versa – Vienna Design Week 2016 (AT);
DADADA - Media Art Festival - Muzeul de Artă
- Arad 2016;
Transformation – Muzeul Beelden Aan Zee,
Haga (HO) 2014;
BB6 (Bucharest International Biennial for Contemporary Art) 2014;
IEEB4 & IEEB7 (International Experimental Engraving Biennial) 2010;
Now Art Now Future (The International Biennial
of print – Vilnius) 2008.
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BOGDAN
MIHAI
RADU
(BMR)
39 ani, Londra
Școlit în primii ani din viață la Sibiu, a
absolvit cursurile Universității de Artă
și Design din Cluj-Napoca, iar acum
este proprietarul unei galerii-atelier în
București.
De curând s-a mutat la Londra, după ce
a câștigat premiul 1 la Oxford Art Fair.
Tehnici preferate: expresionism
abstract / gestualism. Teme preferate:
marea, natura, florile, stări personale,
sentimente umane în general.

Bogdan Mihai Radu a copilărit la Tălmaciu, iar anii de liceu i-a petrecut la
Sibiu. Sibiul este casa lui de artist și
acum, că se reîntoarce cu un vernisaj
aici, este emoționat. Artistul se întoarce în orașul sufletului său cu un amalgam de emoții. Sibiul a fost primul oraș
în care a expus, iar acum este primul
în care expune după un succes internațional răsunător.

„
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Nu cred că ceva m-a
determinat să fiu
artist, cred că așa
m-am născut

„
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– și, totodată, prima dragoste, primii pași ca artist.
Așa că e ușor de înțeles că sunt, oarecum, copleșit
de un mix de sentimente puternice, de emoții reale.
Cum te-a ajutat câștigarea concursului Oxford
Art Fair?
A fost pur și simplu o trambulină. Și cred că va rămâne piatra de cotitură în existența mea artistică, dar nu
numai. Practic, premiul de la Oxford m-a „catapultat”
automat la Tokyo (diploma de „cel mai bun artist al
ediției 2018” a venit la pachet cu standul pe care
l-am primit în Japonia) și, înainte să ajung acolo (evenimentele au avut loc la trei luni distanță) am intrat
în vizorul unui public și mai larg – de data aceasta
internațional. Dar cel mai important aspect este că
am devenit realmente interesant ca artist pentru colecționari din Marea Britanie și Japonia, dar aceste
două piețe sunt doar începutul unei cariere pe care,
desigur, mi-am dorit-o mult.
Ce alte expoziții ai mai avut?
Pe unde te-a plimbat arta ta?
Ce te-a determinat să devii artist?
Probabil că voi spune ceea ce au spus mereu artiștii,
dar asta este: nu cred că ceva m-a determinat, ci
cred că așa m-am născut. De fapt, ca să fiu mai clar,
m-am născut cu un talent – cel puțin așa mi s-a spus
de mic, apoi am reușit să confirm și mi s-a confirmat
de către alții (publicul meu) – pe care l-am pus la
muncă. Și am devenit artist pentru că e ceva în mine
(foarte greu de spus în cuvinte ce anume – în general oamenii le numesc „trăiri”) care mă face să iau
pensula în mână pentru a exprima acel ceva. Desigur,
e încă un clișeu pe care-l auzim de la orice artist –
vechi sau nou, mare sau mic – anume că trebuie să
scoatem din noi arta noastră. Deci, da, nu sunt diferit,
sunt un artist ca toți ceilalți.
Înțeleg că ai crescut la Sibiu. Acum expui aici.
Ai emoții? Ai mai expus la Sibiu până acum?
Chiar dacă am copilărit la Tălmaciu – pe care-l consider „acasă” – Sibiul este, poate, casa mea de artist
și prima mea casă de persoană adultă; aici am venit
de la 14 ani, aici am făcut liceul, m-am format ca

artist și ca om. Ca să fiu mai corect: Sibiul este primul
„acasă” al artistului Bogdan Mihai Radu. Și mă emoționează sincer să mă gândesc acum, cu ocazia acestui scurt interviu și a vernisajului ce va veni curând, că
acest oraș a fost primul în care am expus vreodată,
dar este și primul în care voi expune după afirmarea mea pe plan internațional, după succesele de la
Oxford și Tokyo. O fac cu mare bucurie, cu mândrie
și, trebuie s-o recunosc, cu un amestec de nostalgie
și melancolie; Sibiul înseamnă, pentru mine, prima
tinerețe – după care cred că orice om este nostalgic

Pot spune cu mândrie că am în CV-ul meu de artist câteva zeci de expoziții personale și de grup, în
România și peste hotare. Oricine le poate vedea pe
site-ul meu. Dar, ca să răspund punctual la întrebare:
am fost norocos ca arta mea să mă poarte pe mai
multe meridiane europene, de la Marea Neagră (Balcic, Bulgaria) la Oceanul Atlantic (Franța) și până la
Marea Mediterană (Malaga).

Cu ce te vei prezenta la Orașul Artistilor?
Aduc spre vizionare trei lucrări din cea mai recentă
serie de autor – searching („căutare” în limba engleză), respectiv trei pânze de mari dimensiuni (1,5 x 2
m), dintre care una a fost expusă la Oxford Art Fair
în februarie 2018, deci este una dintre lucrările care
mi-au adus succesul pe care îl împărtășesc acum cu
publicul meu drag de pe malurile Cibinului.

12

Artpoint - Orașul Artiștilor

ANDY
HUMMER
38 de ani, Sibiu
Născut și crescut la Sibiu, a urmat
cursurile Liceului de Artă din Sibiu.
Tehnici folosite: cărbune, creion,
acuarelă, pastel, acril și culori de ulei.
Teme preferate: portrete, peisaje realiste
ori abstracte.

La 38 de ani, Andy Hammer trăiește în
Sibiu și spune că nu trăiește din artă
ci în ea, iar asta îi ocupă tot timpul.
Încearcă mereu să surprindă intimitatea emoțiilor umane, iar cea mai mare
sursă a sa de inspirație este viața în
sine.

Artpoint - Orașul Artiștilor
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S-a născut la Sibiu și a absolvit studiile Liceului de
Artă. Următoarele studii le-a făcut pe cont propriu și
a ales să rămână în locul în care a crescut. Despre
viața sa ca artist, Andy spune că a fost ceva ce pur și
simplu s-a întâmplat.

vitor, de aceea unele lucrări de artă ne plac pur și
simplu, altele ne repugnă, la fel de natural ca însăși
creația în sine. Cumpărătorului de artă îi rămâne de
ales dacă pleacă cu o pictură acasă sau nu, dacă își
asumă o parte a unui univers mai mare, în care se
află artistul sau nu”.

„Cred că munca asiduă și anii de experiență își spun
cuvântul în lucrările mele. Consider că oricâte studii
ai termina, tot continuitatea e pe primul loc. Și redescoperirea constantă de sine.”

„MĂ INSPIRĂ VIAȚA ȘI MODUL ÎN CARE
OAMENII O ÎNȚELEG”
Încă din copilărie, o mare sursă de inspirație pentru
Andy au fost emoțiile umane. Viața, modul în care
este înțeleasă, micile detalii care întregesc o imagine
și îi conferă sens, toate acestea l-au fascinat întotdeauna.
„Am încercat să surprind mereu intimitatea acelei
emoții pe care o studiam, la fel cum timpul prinde într-o piatră de chihlimbar o albină și încearcă să o lase
eternității. Mă inspiră viața și modul în care oamenii o
înțeleg, mă inspiră natura cu misterele ei, mă inspiră
un vis care dispare în realitate. Mă inspiră inocența,
mă inspiră înțelepciunea. Mă inspiră detaliile care fac
uneori diferența”.

Întrebat ce înseamnă să fii artist în Sibiu, Andy a evidențiat faptul că nu există nicio diferență între a fi
artist aici sau oriunde altundeva. Cât despre traiul din
artă, sibianul a dat de înțeles că această ocupație nu
lasă loc de alte joburi.
„Cred că dacă ești artist, ești artist oriunde pășești,
iar ce produci e urma pe care o lași. Trăiesc în Artă și
asta îmi ocupă mai tot timpul”

„ARTA ESTE UN ALIAT SAU UN
JUDECĂTOR INCISIV”
Pentru Andy, arta este mult mai mult decât o îndeletnicire. Vorbește cu multă pasiune despre ceea ce
face, chiar personificând arta. Pentru el cel puțin, arta
este o terapie, un aliat, un judecător incisiv. Poate fi
chiar un psiholog sau un estetician.
„Arta înseamnă mai mult de a ști să pictezi, să desenezi, să sculptezi, să decorezi. Arta e terapie pentru

că scoate la suprafață mereu pozitivul și negativul din
artist, iar ceea ce oferă artistul e rezultatul vindecării
sale momentane. Considerând arta un mecanism viu,
nefiind doar o formă de expresie, arta este un aliat
sau un judecător incisiv, un profesor neînțeles sau
chiar estetician sau psiholog în aceeași măsură, pentru că ea reușește să pună în balanță toate fricile și
exaltările spirituale într-un produs final, aducând cu
sine vindecarea și echilibrarea lor”.
Cât despre relația care s-ar putea crea între privitor și
creator, ei bine, nici aici nu este chiar atât de simplu.
Privitorul va înțelege rezultatul muncii artistului mai
mult sau mai puțin, în funcție de propria experiență
de viață, de starea din momentul respectiv, în măsura
în care are aceeași luptă interioară cu cea a artistului.
„Empatia joacă un rol important în relația artist-pri-
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FOR ISTS
ART
ÎȚI DOREȘTI SĂ PICTEZI?
EȘTI CONVINS CĂ POȚI
AVEA O EXPOZIȚIE
PERSONALĂ?

Orașul Artiștilor dorește ca în acest an
să descopere noi artiști, să ofere șansa
organizării unei expoziții personale acelui
sau aceleia ce își dorește să își panoteze
lucrările în incinta Turnului Sfatului din
Sibiu.
Vor fi selectați cei mai buni artiști ce vor
fi apoi pregătiți pentru marea expoziție.
Timp de două luni de zile, mentorii noștri
vă vor îndruma până când unul dintre voi
va fi ales în vederea organizării propriei
expoziții. Totul gratuit.

VREI SĂ FII ÎNDRUMAT
ÎNCĂ DIN PRIMA ETAPĂ
PÂNĂ ÎN MOMENTUL
VERNISAJULUI?

Înscrieri:
www.aios.ro/artist

