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Conținut
4
PREZENTARE
Art Point Studio este
un spațiu dedicat artei.
Studioul nostru aduce
un suflu de învățare
modern, într-un mediu
vibrant și energic, care
încurajează creativitatea și
experimentarea.

6
CE GĂSEȘTI LA ART
POINT STUDIO?
Un spațiu primitor și foarte
bine echipat. Poți să vii
cu zâmbetul pe față și
cu mâinile în buzunar, la
propriu, căci materialele de
curs necesare le asigurăm
noi.

8
SERVICII

12 DESPRE NOI

Serviciile noastre sunt:
cursuri de artă dedicate
atât copiilor cât și adulților,
ateliere părinte-copil,
workshopuri și team
building-uri, picturi murale,
vacanțe Art Explorers,
realizarea de jucării
și obiecte unicat prin
modelare și imprimare 3D.
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14 TESTIMONIALE
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Salut.
Art Point Studio este un spațiu dedicat artei.
Studioul nostru aduce un suflu de învățare modern,
într-un mediu vibrant și energic, care încurajează
creativitatea și experimentarea.
Arta e o formă de comunicare accesibilă tuturor!
Indiferent dacă ești copil sau adult, tânăr sau senior,
începător sau avansat, dacă îți dorești un hobby
de relaxare, stimularea imaginației, sau cursuri
profesioniste, care să te ghideze pas cu pas prin
tehnicile artei plastice, studioul nostru te așteaptă
să-i treci pragul.
Ne bucurăm să vedem persoane timide la început,
care dobândesc încredere, se redescoperă, se
dezvoltă și ajung să creeze subiecte complexe, cu
lejeritate și multă creativitate.
Credem în libertatea formelor și a puterii de
exprimare, în circularitatea dezvoltării abilităților, care
pot fi mereu îmbunătățite.
Experiențele de care am avut parte ne-au modelat
dorința de a inova, a căuta cu răbdare materiale,
tehnici, texturi și medii pe care să le punem la
dispoziție pentru explorare și testare.

Echipa Art Point Studio
Arta trebuie să fie ca viața - să aparțină tuturor.
Marina Abramović, Artist contemporan
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CE GĂSEȘTI LA ART
POINT STUDIO?
Arta ne face să ne simțim bine, iar acea stare de bine se
propagă în jur. Aveți răbdare, un strop de curiozitate și
bucurați-vă de procesul de creație!

•

un spațiu primitor și foarte bine
echipat, materialele de curs necesare
le asigurăm noi;

•

materiale de calitate pentru a
experimenta tehnici diverse: desen în
creion, pastel, cărbune, tuș, pictură
în acuarelă, tempera, acrilic, ulei,
pictură pe materiale textile, modelaj
în lut, linogravură sau modelare și
imprimare de obiecte sau jucării 3D
cu tehnologie de ultimă generație;

•

echipa noastră este formată din
artiști - traineri cu experiență care
sunt specializați în tehnici foarte
variate și care te vor familiariza cu
limbajul artei;

•

abordăm teme tradiționale dar și
experimente contemporane într-un
context atractiv de învățare care
stimulează creativitatea;

•

oferim informații din Istoria Artei,
descoperim diverse curente artistice
și tehnici de lucru ale maeștrilor,
facem incursiuni în viețile artiștilor;

•

avem expoziții la sfârșitul fiecărui
curs și în timp am creat o comunitate
cu aceleași pasiuni și valori.
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Credem că e nevoie mai mult decât oricând de
artă, deoarece ne oferă un spațiu de evadare, de
conectare cu noi și cu lumea, ne oferă liniște în
agitația de zi cu zi și ne ajută să redescoperim
frumusețea chiar și în lucrurile banale.
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WORKSHOPURI CREATIVE
Oferim workshopuri creative pentru copii și adulți, destinate celor
care vor să experimenteze pictura și desenul ca hobby. Acestea
au ca scop petrecerea timpului liber în moduri care să stimuleze
imaginația, creativitatea, să ofere o stare de bine și relaxare.
Atelierele noastre tematice abordează artiști și tehnici diverse,
lucrări atractive și ușor de realizat cu ajutorul profesorilor noștri.

ATELIERE PĂRINTE-COPIL
Periodic, organizăm ateliere părinte-copil, deosebit de antrenante,
în care te joci, colaborezi și creezi împreună cu copilul tău!
Terenul comun al artei e perfect pentru descoperirea unor noi
forme de comunicare și pentru creșterea gradului de conexiune
dintre voi! În pictură și desen, chiar și în modelarea 3D, rolurile
de părinte -copil sunt uneori inversate și părintele re-descoperă
bucuriile copilăriei, iar cel mic se bucură să-i fie ghid în aventura
creației în echipă.

CURSURI DE ARTĂ
Organizăm cursuri de artă pentru copii și adulți destinate
învățării structurate și dezvoltării percepției și abilităților în mod
profesionist. Realizăm această dezvoltare treptat, prin pachete
complete de cursuri bine structurate astfel încât să putem
transmite cunoștințe complexe de pictură și desen.
Învățăm cromatologie, compoziție, perspectivă, construcție,
valorație. Facem incursiuni prin istoria artei, prin diversele curente
artistice și prin procedeele de creație ale marilor artiști și oferim
ajutor și în realizarea proiectelor personale.

TABĂRA DE ARTĂ
Vacanțele cele mai reușite se întâmplă în tabăra Art Explorers ce
oferă pe tot parcursul vacanțelor școlare, într-un format atractiv și
interactiv, cursuri de desen și pictură, activități de modelaj, art &
craft și multe experiențe de neuitat.
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WORKSHOPURI CORPORATE
Susținem workshopuri și evenimente corporate sau private cu
activități de artă plastică. Dacă îți doreşti o activitate creativă,
relaxantă şi distractivă pentru tine şi echipa ta sau chiar prietenii
tăi, cu activităţile noastre (re)creative, alături de obiecte de artă,
veţi crea şi amintiri de neuitat! Workshopurile noastre își propun să
vă deconecteze de la rutină și stres, să vă stimuleze imaginația şi
să vă umple de energie.

PICTURĂ MURALĂ
Realizăm picturi murale, prin care poți să dai o notă personală și de
impact spațiului de acasă sau de la birou! Picturile murale realizate
cu dedicare de către artiștii noștri te ajută să îți pui amprenta
creativă asupra spațiului personal sau de la lucru, prin imagini
deosebite și atractive. Fie că îți dorești un design minimalist sau
lucrări complexe, prin pictura murală vei scoate din anonimat orice
perete și vei crea o atmosferă vie și plină de culoare.

IMPRIMARE & MODELARE 3D
Dăm formă concretă obiectelor sau jucăriilor la workshopurile și
cursurile noastre de modelare și imprimare 3D. La acest atelier ce
îmbină arta tradițională cu tehnologia putem transforma ușor și
rapid un desen în creion pe hârtie într-un obiect 3D, putem crea
direct obiectul cu creioanele 3D, în ce culori ne dorim noi sau
putem folosi doar tehnologia și să creem totul pe calculator, iar la
final să realizăm obiectele cu imprimantele 3D.
În cadrul atelierului folosim aplicații usor de învățat și utilizat,
filamente de diferite culori și texturi, aerograf cu care vă puteți
vopsi obiectele la final și un trainer pasionat de modelarea 3D care
abia așteaptă să vă ghideze. Acest workshop este potrivit atât
pentru adulți dornici să experimenteze cât și pentru echipe mixte,
părinte-copil (peste 9 ani).
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DESPRE NOI

Preocuparea de a educa, de a ajuta copiii
și adulții să-și exprime simțul estetic și
pasiunea pentru formă și culoare este poate
cea mai frumoasă dintre meserii deoarece
îmbină pasiunea pentru cunoaștere cu cea
pentru artă.

Curiozitate. Răbdare. Dezvoltare.
O comunitate de oameni creativi.

De ce un Studio de Artă?
Deoarece credem în munca de echipă și în evoluția mai rapidă
împreună. Colaborăm constant cu artiști experimentați, care
se bucură să împărtășească secretele profesiei lor.
Suntem asadar, o echipă de artiști și profesori cu o vastă
experiență profesională, conectați cu lumea artei, cărora le
place să facă arta accesibilă tuturor.
Experiența noastră profesională te ajută să te bucuri la fel de
bine de un singur atelier sau de cursurile noastre structurate
care asigură o evoluție rapidă cursanților noștri, cu care ne
mândrim în diverse expoziții!

Studioul a fost fondat de către Elvira Bozga, artist format în
Universitatea de Arte din Cluj-Napoca și cea din Bilbao, Spania,
cu expoziții internaționale și cu o vastă experiență ca profesor.
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TESTIMONIALE
Arta ne face să ne simțim bine, iar acea stare de bine se
propagă în jur. Aveți răbdare, un strop de curiozitate și
bucurați-vă de procesul de creație!

Mihaela Coca, 47 ani
Apreciez la cursurile Art Point Studio faptul
că sunt susținute de artiști adevărați și
atmosfera relaxată.

Bianca Crăciun, 38 ani
La Art Point Studio se întâmplă lucruri
extraordinare. Artiști care îți încurajează
individualitatea, ghidând cu răbdare și
împărțind entuziasmul la fiecare reușită.
Cursanți faini, fiecare cu stilul lui, nu de puține
ori uimiți de ceea ce poate ieși din mâinile lor.
Totul într-o atmosferă relaxantă, presărată cu
muzică, ceai, cafea și gustărele interesante.

Iulia Becheș, 31 ani
Îmi place în mod deosebit feedback-ul,
demonstrațiile, varietatea de cursuri și astfel
posibilitatea de a învăța multe tehnici, comunicarea
dintre cursanți și colaboratori, flexibilitatea și
materialele puse la dispoziție, locația.
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Istvan Matuz, 31 ani
Atmosferă excelentă! Instructorii au multă
răbdare, sunt oferite materiale de calitate.
Un loc grozav în care să înveți despre artă.

Irina S., 11 ani
Art Point Studio este un loc primitor,unde
învățăm despre artiști, desenăm, pictăm,
ne distrăm și facem experimente. Acolo
descoperim multe tehnici artistice și lucruri
interesante. În fiecare săptămănă abia
aștept ziua în care am întâlnire cu arta și cu
colegii la Art Point Studio.

Nora Oprean, 58 ani
M-a impresionat modul de relaționare între artistul
profesor și cursanți, de unde rezultă o atmosferă
relaxată si foarte plăcută, faptul că există libertate
maximă în alegeri (abordare, tehnica, mod de
lucru), ambianța, în general, totul.
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