
Arhitectii picteaza
Sambata am consemnat finalizarea proiectului "Arhitectura in pastel - Tabara de pictura in Marginimea
Sibiului ". Organizatorii: Daniela Coman - membru asociat UAR -manager de proiect si arh. Mircea
Ţibuleac - presedinte filialei Judetene Sibiu a UAR ne-au precizat ca proiectul a avut ca parteneri
Primaria Municipiului Sibiu, Casa de Cultura a Municipiului Sibiu si UAR, finantatorul de facto, cel ce a
adus la Sibiu laolalta arhitecti din toata tara, cu adevarat talentati in arta picturii. Tema din acest an a fost
una edificatoare, anume: simbioza arhitecturii vernaculare cu peisajul natural, evidentiata in satul Vale
din Marginimea Sibiului. Dupa cele 10 zile, lucrarile au fost expuse in holul Primariei Sibiu, in incinta
punctului de informare turistic[. Picturile sunt insotite de note explicative, vizitatorii fiind astfel ghidati
spre mediul de creatie al fiecarui participant. "Proiectul a fost conceput pe trei dimensiuni: prilej de
creatie individuala personalizata, prilej de activitate in echipa si un bun prilej de formare si educare prin
arta a publicului. Obiectivul principal al proiectului este acela de a pune in valoare casele traditionale
Roman esti din Marginimea Sibiului. Evenimentul a fost onorat de viceprimarul Astrid Fodor si
consilierul local Ion Tamaian, presedintele filialei UAP Sibiu. Lucrarile sunt variat abordate din punctul
de vedere al tehnicii picturale, fiind adevarate invitatii de a redescoperi spatiul romanesc autentic.
Sibienii mai au o sansa de a descoperi si tehnica picturii in acuarela, care face parte din " tehnicile
traditionale ". Ce face tehnica acuarelei extrem de interesanta este versatilitatea sa incredibila, capacitatea
de a se adapta mereu la experimente noi. Funcionala, rapida, potrivita pentru orice tip de mediu, acuarela
nu necesita spatii imense sau suprafete de lucru special echipate. De aici si marea putere de miscare de
care beneficiaza pictorii, in cazul de fata, arhitectii.

Cuvinte cheie: romanesti  marginimea sibiului  sibiul  arhitectura  casa de cultura  ion tamaian  pictura
peisaj  cazul  astrid fodor  casa de cultura a municipiului sibiu  manager de proiect  pal  primaria
municipiului sibiu  uap sibiu  manager  ap sibiu  picturi  sibienii  bara  casa de cultur
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