
Din nou in 2014, la Primaria Sibiu

   2014 a fost un an intens, plin de emotii si evenimente pentru judetul Sibiu. Asta s-a vazut si la
vernisajul expozitiei celor trei fotografi sibieni din curtea interioara a Primariei Municipiului Sibiu. 
"Mi-am adus aminte cu nostalgie de 2014, anul fostului nostru primar, actualul presedinte al Romaniei,
Klaus Iohannis. Se spune ca o fotografie spune mai multe decat 1.000 de cuvinte. Eu as extinde aceasta
afirmatie si as spune ca aceste fotografii povestesc istoria unui an intreg. Eu daca ma uit la o fotografie o
apreciez dupa ceea ce transmite. Mie daca imi transmite o emotie sau o informatie, imi place sau nu.
Misiunea unui fotoreporter cred ca este mai grea decat a unui fotograf, pentru ca trebuie sa surprinda
instantaneu esenta unui eveniment. Eu, personal, am constatat ca, daca un articol este insotit de o
fotografie, imi revine mult mai bine in amintire", a spus Astrid Fodor, primarul interimar al Sibiului.
   
   Doar 1-2% din munca pe 2014
   
   Dragos Dumitru, cel mai nou membru al asociatiei organizatoare, Asociatia Focus Sibiu, a spus ca
aceasta expozitie marcheaza, de fapt, incununarea eforturilor facute intr-un an, iar Silvana Armat, unul
dintre fondatorii proiectului, a completat ca aici se afla, de fapt, numai 1-2% din munca lor din 2014. "In
Sibiu au loc tot felul de evenimente. Noi suntem acolo si fotografiem", a adaugat Silvana.
   
   Sebastian Marcovici a multumit tuturor ca au venit sa le vada exponatele, intre care se regasesc si doua
fotoreportaje, unul de la Fundatia "Un Copil, O Speranta", si altul cu imagini de la Teatrul National
"Radu Stanca" Sibiu.
   
   Fotografiile vorbesc, printre altele, despre prima conferinta� a candidatului PNL la presedintie, Klaus
Iohannis, din sediul "noului aliat", PDL, despre lansarea de carte a presedintelui, "Pas cu pas", despre
accidentul de la Stejaris, sarbatoarea de 1 Decembrie de pe Bulevardul Corneliu Coposu si despre
povestea Targului de Craciun.
   
   La evenimentul aflat la cea de-a saptea editie a fost si unul dintre partenerii proiectului, RoRec.
   
    Expozitia Focus Sibiu ramane deschisa pana la sfarsitul lunii mai.  
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