
Editia 2012 Focus Sibiu a ajuns la final
100 de fotografii si 30 de panouri expuse
  
  Deschiderea celei de-a cincea editii a Focus Sibiu a avut loc in data de 16 mai. De atunci, cele mai
reprezentative fotografii pentru orasul Sibiu, realizate la diversele evenimente ce au avut loc pe toata
durata anului trecut, au fost expuse de Sebastian Marcovici, putand fi admirate pana in 9 iunie, atunci
cand proiectul a ajuns la final. Maiestria cu care au fost realizate si expresivitatea pe care au dovedit-o
fotografiile a facut posibila cunoasterea acestora si pe plan national, intrucat au fost preluate de mai multe
publicatii si agentii de presa. Expozitia a fost infaptuita cu ajutorul unui nou sistem expozitional, iluminat
din interior, care a avut si menirea de a pune in valoare cele mai bune fotografii. "Interesul a fost comun
sa prezentam fotografiile intr-un mod atractiv. Anul trecut s-a reusit deja ceva mai deosebit. Anul acesta
s-a ajuns la o modalitate foarte " profi " de a expune aceste fotografii si sunt foarte multumit ca aceste
panouri raman la noi" a spus primarul Klaus Iohannis la vernisajul expozitiei. Astfel, cele 12 panouri se
afla acum in posesia municipalitatii, donate fiind de Asociatia Focus Sibiu, organizatorul evenimentului.
Dar nu numai asta au putut privi sibienii cu prilejul desfasurarii editiei 2012 Focus Sibiu. Cele mai bune
30 de fotografii realizate de cand Sibiul a devenit Capitala Culturala si pana in prezent au fost expuse pe
panouri outdoor de mari dimensiuni in intregul oras, devenind, totodata, o premiera in tara. Acestea vor
putea fi admirate pe durata intregului an. "Ne-am dorit ca expozitia sa nu se adreseze doar publicului
activ, din zona centrala a orasului si turistilor. Am vrut ca toti sibienii sa isi aduca aminte de expozitia
culturala a orasului din ultimii sase ani. Tocmai din acest motiv am avut fotografii expuse in toate
cartierele Sibiului", a spus Sebastian Marcovici. 
  
  
  
  Workshop-uri de fotografie
  
  
  
  Proiectul Focus Sibiu a venit cu inca o noutate, si anume, inaugurarea unei serii de workshop-uri, menite
sa aiba continuitate si in editiile viitoare. Autorul celui dintai workshop a fost Athur Mustafa, product
manager Nikon in Romania, iar scopul lui a fost de a-i initia pe cei 20 de cursanti in fotografia de portret
si cea de piesaj. Sfaturile pe care le-au primit au putut sa le puna in practica in cadrul unei sesiuni de lucru
ce s-a desfasurat la Sala Thalia, in timpul concertului "Vocile dau Viata". Cel de-al doilea workshop,
sustinut de Sebastian Marcovici, a adus in prim-plan pregatirea participantilor pentru fotografia de
eveniment. in urma acestuia, peste 40 de fotografi au participat la sesiunea teoretica din Centrul de
Infomartii pentru Turisti. Atrasi fiind de fotografie, cei mai multi dintre ei au participat si la sesiunea
practica care s-a desfasurat pe parcursul a doua zile, in timpul Festivalului Huet Urban. 
  
  Proiectul Focus Sibiu este un eveniment organizat de Asociatia Focus Sibiu, cofinantat de Consiliul
Local Sibiu prin Primaria Municipiului Sibiu si Casa de Cultura.
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