


despre proiect 

ce am facut pana acum? 

evenimente 2020 

ce ne propunem 2021 

cum te poti implica? 

Agenda:



20 ani experienta - management, turism, evenimente, comunicare 
si marketing, campanii de imagine si de responsabilitate sociala, sau 
altfel spus: 

13 ani (2005-2018) ca antreprenor/managing partner- Roddia, 
Bucuresti (peste 1000 de evenimente organizate atat in tara cat si in 
strainatate), peste 400 campanii de comunicare/marketing pentru 
50+ companii multinationale ca: Raiffeisen, L’Oreal, BRD, 
Carrefour, Metro, Bayer, Danone, Dupont-Pioneer, Sensiblu, 
Helpnet, Upetrom, Limagrain, MSD, Antibiotice Iasi, etc) 

din 2018: pictorita, iar din 2019 locuitoare a satului Alunis. :) 

2020: fondator Centrul de Arta Alunis (ONG culturala, non profit)  

2020 - 2021 dezvoltator La Izvor Art Retreat - Alunis, comuna Colti 
(opening iunie 2021). 

      
Iulia (Iordan) Sirbu 

fondator si coordonator centru



Centrul de Arta Alunis este o organizatie 
neguvernamentala, non profit, care are ca obiectiv 
revigorarea traditiilor din Muntii Buzaului si 
promovarea zonei prin arta si cultura.  

Functionam in fosta scoala a satului Alunis 
(abandonata de mai bine de 10 ani). 
Renovarile si reorganizarea spatiului au durat 
4 luni si au costat peste 15 000 euro, bani 
proveniti exclusiv din fonduri proprii.  

Ce am facut pana acum?



Ce am facut pana acum?

Spaţiu de creaţie multidisciplinar, Aluniș Art Center 
găzduiește evenimente culturale diverse: concerte de 
muzică (clasica, folclor, etc), proiecţii de filme de artă, dar 
și documentare, expoziţii de pictură și sculptură, seri de 
poezie și literatură, ateliere dedicate celor mici și nu numai pentru revigorarea 
meșteșugurilor locale (prelucrarea lânii, „dragul” pentru lemn și tradiţii), tabere 
de arta  dedicate tinerilor artiști și multe alte evenimente.  



Proiectele derulate sunt 
organizate sub o platforma 
de valori sociale ce contine 
structural 5 teme: 
- protejarea mediului (natura),  
- stimularea si conservarea artei/

traditiilor locale,  
- promovarea zonei (comunitatii, 

satului Alunis in mod special),  

- dezvoltare economica 
durabila si in conformitate cu 
spiritul, esenta a ceea ce 
Alunis reprezinta. 

- promovarea comunitatii 
feminine locale, a valorilor 
feminine si sustinerea 
proiectelor individuale ale 
acestora, revigorarea traditiilor 
si mestesugurilor feminine.



Joi, 4 iunie 2020, în Aluniș, nr.39, comuna Colți, județul 
Buzău, a avut loc inaugurarea unui nou spațiu 
expozițional și de creație artistică, Aluniș Art Center. 
Totodată, a fost vernisată și prima expoziție de artă 
vizuală a centrului, care poartă titlul „Amber of the 
Moment” și care a adus împreună lucrări de 
sculptură și de pictură a trei dintre cei mai 
importanți artiști buzoieni: Florin Menzopol, Ștefan 
Daniel Lăzărescu și Dumitrache Ciprian, într-un 
concept curatorial propus de Ana-Daniela Sultana-
Cipariu. 
La eveniment a luat parte, pe lângă cei trei artiști și 
curator, un public format din peste 100 de persoane 
aparținând comunității locale, dar și din afara 
acesteia. Respectând noile reglementări și restricții 
privind manifestările în spațiile publice, discursul 
inaugural a fost ținut în aer liber. Au luat cuvântul 
I u l i a G a b r i e l a S î r b u – f o n d a t o a r e a ș i 
coordonatoarea Aluniș Art Center și Pavel Petrișor 
Rădulescu – primarul comunei Colți, județul Buzău, 
într-o ceremonie de deschidere moderată de Dan 
Mircea Cipariu. 

„Precum poveștile desprinse din pietrele de chihlimbar, instalaţiile lui 
Ștefan Daniel Lăzărescu elaborează situaţii complexe, reale sau 
imaginare, care evocă diverse persoane, animale sau obiecte, redând 
secvenţe din cosmologia sa personală. Virând titlurile lucrărilor sale 
într-o notă ludică, Ștefan Daniel Lăzărescu divaghează de la 
solemnitatea dihotomică etern-efemer, conferind totodată obiectului 
sculptural o tentă autobiografică. Pictura abstractă cu repere figurative 
a lui Dumitrache Ciprian marșează de asemenea în direcţia sintetizată 
de celebra expresie anglo-americană, sintagmă de referinţă a lui Kurt 
Vonnegut, „trapped in the amber of the moment”. O orientare estetică 
similară este vizibilă și la pictura abstractă a lui Florin Menzopol, a cărei 
cromatică variază de la galben, maro sau roşu, până la albastru sau 
verde, întocmai precum nuanţele în care se găsește chihlimbarul în 
natură.” (Ana-Daniela Sultana-Cipariu) 

Sursa: comunicat de presa 06 iunie 2020 

Ce am facut pana acum: Deschidere centru 04 iunie 2020



“M-am nascut in satul Paltin, si am crescut in Alunis, in 
comuna Colti, intr-o familie de oameni simpli, dar gospodari. 
La varsta de 7 ani m-am imbolnavit de poliomelita, dar asta nu 
m-a impiedicat sa merg la scoala si sa-mi urmez cursul vetii. 
Am invatat 7 clase primare in comuna si 4 clase profesionale la 
Oradea, pentru tamplarie. M-am angajat apoi la SIL Nehoiu in 
sectia Binale de unde, dupa Revolutie, am iesit la pensie pe caz 
de boala. 
Dintotdeana mi-a placut sa desenez, sa pictez si sa lucrez cu 
lemnul! Asa am dat nastere lucrarilor, ce astazi le expun, cu 
multa pasiune, aici, la Alunis” - Mircea Dragomir, artist 
popular.

Expozitie sculptura permanenta 2020



Duminică, 21 iunie 2020, la Aluniș Art Center (Aluniș, nr. 39, 
comuna Colţi, judeţul Buzău) a avut loc, cu ocazia solstiţiului 
de vară, o adevărată șezătoare, organizată în parteneriat cu 
Asociaţia Șezătoare București și Dobrogea, avându-l invitat 
special pe etnologul dr. Ion Cherciu. Evenimentul, constând în 
schimb de idei, de modele și de cusături, a deschis seria de 
programe artistice dedicate Zilei Internaţionale a Iei 
organizate la Aluniș Art Center propunând să reînvie tradiţia 
și obiceiul șezătorilor în zonă. La șezătoarea de la Aluniș s-a 
vorbit despre tradiţii și obiceiuri, s-a cusut și s-a tors lână, în 
aer liber, într-o atmosferă destinsă la care au participat 
membrii ai comunităţii locale, turiști, membre ale Asociaţiei 
Șezătoare București și Dobrogea, precum și membrii trupei 
Subcarpaţi. 

Aluniș Art Center își dorește să contribuie la păstrarea vie a 
tradiţiilor autentice autohtone prin crearea unei punţi între 
generaţii, punând în legătură persoanele care cunosc obiceiul 
ţesutului și cusutului, cu persoane dornice să înveţe aceste 
meșteșuguri. 

sursa: comunicat de presa 22 iunie 2020 

Sezatoare de solstitiu de vara 21 iunie 2020



Expozitie costume populare 25-28 iun 2020



De doi ani, un artist olandez, Jos Volkers, construieste in 
Valea Paltinisului (Gura Teghii): "Bioremediating 
Missile" (Racheta bioremediatoare), cu alte cuvinte: o bomba 
bio plina cu seminte, de 14 m lungime. Ca sa vizualizam, 14 m 
inseamna un bloc cu 5 etaje! 

Construita exclusiv din materiale biodegradabile (lemn, 
canepa, etc), racheta este umpluta cu seminte, spori si 
nutrienti (cum ar fi apa si minerale) necesare vietii. 

"Bioremediating Missile" un performance art act - este o 
metafora pentru situatia planetei, atragand atentia asupra 
crizei ecologice, rolul tehnologiei, razboiului si felul in care 
acestea se impletesc in destinul umanitatii.  

Parte din aceste act artistic este calatoria in sine a rachetei, din 
Romania in Olanda. Alunis Art Center va organiza duminica, 
12 iulie intalnirea cu acest inedit proiect (in Patarlagele, vis a 
vis de piata, ora 10:30), in drumul sau catre vest. 

Bioremediating missle 
by Jos Volkers

Performance act 12 iulie 2020



Vernisaj arta contemporana

“Vineri, 24 iulie 2020, la Aluniș Art Center 
(Aluniș, nr.39, comuna Colţi, judeţul Buzău), a 
avut loc, în prezenţa artiștilor și curatorului, 
vernisajul expoziţiei „Astral. Geometric. 
Ancestral”. Colectiva a reunit lucrări de 
ceramică (Victor Costache), pictură abstractă 
(Dinu Mihai Fălcoianu), gravură și instalaţie 
textilă (Smaranda Isar), într-un concept 
curatorial propus de Ana Sultana Cipariu. 
Pornind de la un dialog vizual între două 
generaţii diferite de artiști contemporani – 
duoul artistic alcătuit din Smaranda Isar și 
Victor Costache, pe de o parte și pictorul Dinu 
Mihai Fălcoianu, pe de altă parte – discursul 
curatorial explorează elemente de geometrie 
sacră și simbolism străvechi într-o interpretare 
contemporană.” - http://
www.agentiadecarte.ro/2020/07/geometrie-
sacra-si-simbolism-stravechi-la-alunis-in-
muntii-buzaului/?
fbclid=IwAR35jKn7YFZ1jqnCCUqK88MchwHv
DWL0spE4zb1m38rMtJpzBcjr_rYQkXY 
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Vernisaj arta contemporana 24 iulie 2020





- 01 august 2020 - Arta Verde - curs fluier nativ nord 
american si demonstratie presa uleiuri la rece. 

- 15 august 2020  - Hanu’ - concert instrumente 
traditionale de strigaturi, fluier si caval. https://
www.youtube.com/watch?
v=77vKqTgjyfQ&feature=youtu.be  

- 22 august 2020 - concert Simion Bogdan-Mihai 
cobzar, Doctor în Litere, actor, scriitor, artist, lăutar. 
Repertoriul cuprinde muzici de tradiţie orală, cu precădere 
din sudul ţării, majoritatea "scrise" în perioada 1850-1900 

Evenimente august 2020

https://www.youtube.com/watch?v=77vKqTgjyfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=77vKqTgjyfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=77vKqTgjyfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=77vKqTgjyfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=77vKqTgjyfQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=77vKqTgjyfQ&feature=youtu.be


Evenimente aug 2020



- 05 -06 septembrie 2020- ateliere dansuri traditionale, concert 
muzica mistica romaneasca, terapie prin muzica cu Elena Strings.  

- 12-13 septembrie 2020- cursuri si ateliere creative: Land Art, 
atelier mandale, body art- moderator Cristina Iacob   

- 19 septembrie 2020 - Vernisaj pictura si instalati Maia Stefana 
Oprea si Samir Mihail Vancica 

- 

Proiecte septembrie  2020



Proiecte sep 2020



- 03 octombrie 2020- TU CE VREI SA LASI IN URMA? 
Actiune ecologizare Alunis.  

- 10 octombrie 2020- Dupamiaza clasica la Alunis - cvartet 
coarde Acord - filarmonica Ploiesti 

- 17 octombrie 2020 - Seara de muzica folk la Alunis - concert 
Ana Teodora 

Proiecte oct 2020



Proiecte oct 2020



- Proiectele pe care ni le-am propus pentru 2021 
privesc: 

- revigorarea traditiilor 

- promovarea zonei prin evenimente de arta si cultura 

- dezvoltarea sustenabila a zonei si a comunitatii locale  

Ce ne propunem in continuare?



-
-

- Seara de folk la Alunis - in fiecare sambata din vara 
2021 (serie de 8 concerte de muzica folk) 

- targ de produse locale, in parteneriat cu Muzeul 
Judetean Buzau - Muzeul Chihlimbarului Colti. 

- Dupaamiaza de muzica clasica - iunie - sep 2021 
(in fiecare duminica) 

- Vinerea are talent - seara de open mic (artisti 
locali se pot prezenta, in fiecare vineri, scena este 
deschisa) 

- Tabere de tesut la razboi - iulie 2021 

- cursuri de pian si chitara - gratuite pentru copiii 
din comuna si imprejurimi. 

- Deschiderea primului atelier de olarit din 
Alunis - si organizarea de cursuri si workshop-uri 
creative pentru copii si nu numai. 

- expozitii de pictura si fotografie (din Muntii 
Buzaului);

ce ne propunem in continuare?



-
-

- tabere creative in parteneriat cu facultatea de Arte 
Bucuresti (UNARTE), Facultatea de Arhitectura Bucuresti 
(si Ordinul Arhitectilor din Romania) 

- sezatori si ateliere de lucru manual: tesut, brodat, 
crosetat lana si spus povesti locale 

- culegere de povesti si legende locale (si publicarea 
lor intr-o carte pentru copii) 

- cursuri de desen, grafica si pictura (pe grupe de 
varsta) - workshop-uri; 

- cursuri de gatit, prezentari culinare (promovarea 
retetelor locale) 

- expozitii permanente de pictura, art installation 
si diverse alte obiecte artistice realizate in jud Buzau dar 
nu numai; 

- seri de literatura si poezie; 

- degustari si prezentari de vinuri locale (si tuica) 

- proiecte de art residency  

- festival de teatru si arte mixte august 2022

ce ne propunem in continuare?



- Organizand evenimentul tau (neconventional) la noi. Spatiul 
centrului de arta permite gazduirea de tabere, cursuri, workshop-uri, 
festivaluri, concerte, etc. Avem 3200 mp de gradina, tocmai buna pentru 
stat cu cortul, concerte live, evenimente in aer liber, etc.   

-  Participand la evenimentele noastre sau sugerandu-ne altele. 
Suntem deschisi la orice idee, parteneriat, propunere. Atata timp cat 
respecta principiile noastre (protejarea naturii, culturii locului si a 
traditiilor), orice idee, oricat de nastrusnica e binevenita!  

- Functionam ca ONG (Asociatia Centrul de Arta Alunis), orice fel de 
sponsorizare ne este benefica.  In plus, iti poti deduce banii cu care ne 
sprijini din impozitul pe profit datorat statului. Poti fi sponsorul 
principal al centrului sau poti fi sponsor al unui proiect in sine. Orice 
varianta este customizabila in functie de nevoile tale de comunicare. 

Cum ne poti ajuta?



- am comunicat moderat, date fiind toate restrictiile (covid) din acest 
an in privinta organizarii de evenimente;  

- cu toate astea, suntem uluiti, de sprijinul, entuziasmul si 
caldura cu care fiecare proiect a fost primit de comunitate, de 
zona. E ca si cum, toata lumea astepta sa se nasca acest proiect, aceasta 
idee aici in zona. 

Iata cateva cifre: 
+100 vizitatori in fiecare zi - in prima luna (prima expozitie de 
pictura contemporana din zona).  
+ 10000 vizitatori in 5 luni de activitate 
+ 100 000 like-uri ale posturilor centrului (fb) 
+ 150 000 page reach/luna 
+ 5000 comentarii si mesaje  
+ 20 de articole de presa 
+ 6 interventii TV (local si national) 
+ 2 foto reportaje ale centrului.  

Toate, in mai putin de 5 luni de activitate.  

Comunicare



exemple



alte exemple



- https://adevarul.ro/locale/buzau/foto-arata-alunis-art-center-spatiul-
cultural-inaugurat-patria-
chihlimbarului-1_5ee081d75163ec4271b259b8/index.html  

- https://stiridebuzau.ro/reportaj/foto-cum-arata-alunis-art-center-
spatiul-cultural-inaugurat-in-patria-chihlimbarului-1006.html  

- https://informatiabuzaului.ro/2020/06/10/foto-cum-arata-alunis-art-
center-spatiul-cultural-inaugurat-in-patria-chihlimbarului/  

- https://theworldnews.net/ro-news/foto-cum-arata-alunis-art-center-
spatiul-cultural-inaugurat-in-patria-chihlimbarului  

- http://www.agentiadecarte.ro/2020/05/alunis-art-center-un-nou-
spatiu-expozitional-si-de-creatie-in-buzau/  

- https://opiniabuzau.ro/foto-mircea-dragomir-buzoianul-care-sufera-
de-poliomielita-de-la-7-ani-si-sculpteaza-cu-o-singura-mana/  

 - https://www.buzau.net/stiri-buzau/foto-mircea-dragomir-buzoianul-
care-sufera-de-poliomielita-de-la-7-ani-si-sculpteaza-cu-o-
singura-mana-30797.html  

Titluri in presa
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