
Art Boutique aduce primavara la Sibiu
Unul dintre cele mai frumoase anotimpuri ale anului, primavara, nu vine la Sibiu doar cu soare, timp
frumos, buna dispozitie si bucurie a vietii, ci si cu produse lucrate manual. Editia cu numarul 9 a Art
Boutique ia astazi startul, asa cum a facut-o la editia precedenta, in Galeria Habitus din Piata Mica si timp
de trei zile, ca in basme, pune la indemana tuturor lucrusoarele care reflecta creativitatea. Accesorii si
bijuterii din materiale textile, dulciuri si patiserie de casa, creatii vestimentare vintage realizate din
materiale naturale, obiecte decorative sculptate si pictate manual, obiecte de folosinta din ceramica
emailata, lucrate cu mana sau pe roata olarului si alte lucruri deosebite realizate cu pasiune si talent
constituie, toate, provocarile acestei editii a evenimentului. 
  
  Sibienii, sibiencele, turistii si toti cei aflati in trecere prin oras pot da o fuga pe la Art Boutique, in
perioada 2-4 martie, intre orele 11-21, pentru a face cunostinta cu "lucrarile" celor 32 de artisti artizani
sositi din toata tara, exact ca la un targ care se respecta. Şi pentru ca artistul este constituit din 1% talent
si 99% munca, tot azi iau startul in cadrul Art Boutique si atelierele ArtWorks. 
  
  Art Boutique este un eveniment unic in Sibiu care reuneste periodic creatori de produse realizate
manual, atat locali cat si din tara, oferindu-le posibilitatea sa-si etaleze talentul intr-un cadru organizat.
Evenimentul isi propune sa ofere sibienilor o alternativa la comertul de masa, promovand bijuterii unicat,
obiecte decorative realizate cu migala, produse bio si accesorii vestimentare pentru oameni cu
personalitate. Mai multe informatii despre Art Boutique se pot obtine si de pe pagina de facebook:
facebook/sibiu.artboutique.
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