
Sprijin pentru artisti � chelner pentru o zi
Manifest inedit in cultura romana. Pentru a veni in prijinul artistilor sibieni si pentru a strange relatiile
intre ei si public, Liviana Dan, criticul de arta al Muzeului National Brukenthal, a fost sambata
servitoare intr-o cafenea din Sibiu. O cefenea devenita centru de interes si spatiu expozitional pentru
artistii sibieni.
  
  Sambata dupa-amiaza, o zi linistita in Sibiu, scaldata in soare, cu foarte multi turisti si sibieni iesiti la
plimbare in centrul orasului. O zi tocmai potrivita pentru un cocktail sau o limonada la o terasa. In Cafe
del Sol, te asezi la masa si cine vine sa iti ia comanda: Liviana Dan, criticul de arta al Muzeulu National
Brukenthal si unul dintre cei mai importanti critici de arta din tara noastra. Isi schimba meseria? Nu, prin
actiunea ei, Liviana Dan incearca sa atraga atentia asupra spatiilor expozitionale ale Sibiului, in special
cele neconventionale, pentru artistii plastici si creeze o conexiune intre ei si publicul interesat de arta.  "In
vara, din iulie si pana in august, vor veni foarte multi artisti in Sibiu, atat din tara cat si din strainatate.
Incercam sa gasim un loc in care sa poata bea un cocktail, sa discute, sa poata intalni oameni de arta din
Sibiu dar si publicul larg. Fiind atat de multi artisti ne gandim sa ii implicam intr-un sistem de a veni
intr-o cafenea, sa dea numele lor unor bauturi" , ne-a explicat Liviana Dan. Spatiul nu a fost luat la
intamplare, cafeneaua aleasa fiind una in care saptamanal se defasoara spectacole de teatru de cafenea iar
artisti sibieni si din tara isi expun lucrarile.  "Am vorbit cu doamna Dan despre artistii care vin aici din
Sibiu si din tara si ea a venit cu ideea sa serveasca aici pentru o zi. Pentru mine e ceva deosebit, eu fiind
pictor si ea un critic important" , ne-a declarat Bogdan Mihai Radu, unul dintre patronii cafenelei. In
continuarea acestei idei, in vara sunt in plan mai multe proiecte care sa implice artistii si publicul
obisnuit, printre care si denumirea bauturilor cu numele artistilor. Cum va arata un cocktail Liviana Dan?
 "Va fi o bautura neagra cu un guler alb. O cafea destul de rece" , marturiseste chiar Liviana. Stefan
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