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Motto: Familia de artiști plastici Aciobăniței iubește timpul și lumea în care trăim, arătând prin arta
lor că frumusețea lumii există în fiecare dintre noi, dar că trebuie să învățăm să o privim și să o
apreciem.

Pictorița Lia Aciobăniței pentru care arta plastică este bucuria vieții aceasta influențând existența nu
numai a familiei ci a unei întregi societăți culte și iubitoare de artă și frumuseți. Arta plastică
semnată Lia Aciobăniței este cuceritoare, nu este doar credibilă, ci, prin puterea ei plastică de a
transmite admiratorilor bucuria momentului și universului artistic în intimitatea căruia trăim, este

chiar benefică.

Compoziția, culoarea și desenul lucrărilor îndeamnă publicul să gândească și să vorbească despre
sonorități cromatice, ritmuri muzicale care au capacitatea de a ține într-un fericit echilibru percepția
senzorială și spontaneitatea artistică. Stimulând intuiția, pune în valoare sensibilități ascunse
retrăind spiritual destinul, prin imagini pline de viață. Artista creează mediul propice pentru ca
bucuria și sinceritatea cu care trăiește fiecare tușă de culoare, cu privirea sa pătrunzătoare
descoperă profunzimea elementelor a tot ceea ce pictează. Creează o atmosferă plastică robustă dar
plăcută punând într-un fericit dialog cromatic brand Lia Aciobăniței, culoarea și lumina.

După o lungă perioadă de timp practicând un limbaj plastic propriu a reușit să-și împlinească vocația
cu care a fost dăruită de ursitoarele divinului Creator. Pentru Lia pictura reprezintă un exercițiu
spiritual concentrat într-un tip de rugăciune cromatică înălțată lucrării Dumnezeiești, viața, la care
ne invită să participăm vizual și să o apreciem. Prin compoziție, culoare și desen artista își etalează
pentru privitori bogăția interioară a sufletului, suflet ce poartă pecetea puternicei și sincerei sale
personalități. Soțul domniei sale este cunoscutul sculptor Marian Aciobăniței.
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 Doamna Lia și domnul
Marian, o familie de artiști plastici, au o activitate plastică impresionantă. Lucrările celor doi artiști –
pictură și sculptură – îndeamnă publicul admirator să-și pună întrebări artistice fundamentale.
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