
Adrian Stoia semneaza grafica Sibiu SMART 2013
40 de studenti, cu 66 de lucrari, s-au inscris in competitia pentru logo-ul Sibiului in anul 2013. Dintre
acestea, juriul, alcatuit din Liliana Popescu, directorul Casei de Cultura a Studentilor Sibiu, Daliana
Dragutescu, purtatorul de cuvant al ULBS, Constantin Ittu, cercetator la Biblioteca "Brukenthal", Radu
Stanese si Remus Brad, a decis ca cea mai buna lucrare este cea a lui Adrian Stoia, pentru ca pe locul al
doilea sa se afle Dan Blaga, iar pe al treilea Bogdan Frasie. "La acest concurs au participat doar studentii
nostri, de la toate formele de invatamant", spune Ioan Bondrea, rectorul Universitatii "Lucian Blaga" din
Sibiu.
  
  Turnul Sfatului, inspiratia lui Adrian Stoia
  
  Creatia lui Adrian Stoia porneste de la Turnul Sfatului, un simbol al orasului de pe Cibin, si va ajunge pe
toate afisele de promovare a Sibiului, dar si pe alte instrumente de marketing ale universitatii. "Am
incercat sa gasesc o imagine semnificativa pentru Sibiu. Semnificativ pentru Sibiu mi se pare, ca si
arhitectura, Turnul Sfatului, in primul rand, dar si Podul Minciunilor. Lucruri istorice legate de acest oras
... Şi atunci m-am gandit sa incep cu Turnul. Asa cum prevedea concursul, am realizat trei lucrari. A fost
aleasa aceasta. Este un lucru simplu, dar consider ca a fi simplu nu este deloc simplu, cum spune Blaise
Pascal", marturiseste, emotionat, castigatorul competitiei ULBS. in ceea ce priveste criteriile de selectie,
acestea vizeaza creativitatea si originalitatea. " Ca heraldist, m-am gandit la ceea ce tine de istorie.
intotdeauna heraldica este ancorata in istorie si stiti ca in 2007, cand Sibiul a fost Capitala Cuturala, s-a
mers pe afirmatia <>. Turnul Sfatului este chiar un exemplu clar si simplu si am incercat, pe cat posibil,
sa introduc elementele de heraldica, vechi de 800 sau chiar de 900 de ani, in ceea ce inseamna logo-ul ce
va fi folosit, vehiculat si valorificat la nivelul anului 2013 ", explica Constantin Ittu, membru al juriului si
cercetator la Biblioteca "Brukenthal". Astfel, cei care doresc sa vada lucrarile celor 40 de studenti sunt
asteptati pana luni, 3 decembrie, in holul Rectoratului Universitatii "Lucian Blaga", acolo unde Sibiu
SMART este in 66 de reprezentatii, toate prezentate in cadrul unei expozitii.
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