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Asociaţia Artiştilor Plastici Bucureşti (AAPB) a debutat, în oraşul de pe Dâmboviţa, în urmă cu 40 de
ani, reuşind să se facă cunoscută prin multitudinea activităţilor cultural educative desfăşurate în
cadrul instituţiilor de cultură de atunci şi din prezent.
De-a lungul vremii AAPB a ţinut pasul şi s-a remarcat în toate perioadele istoriei, prin care am trecut
cu toţii, convingând publicul de rostul său benefic în societate.
În perioada următoare a colaborat cu Cercul Militar Naţional (CMN), Casa de Cultură a Ministerului
de Interne, Sala Unesco, Muzeul de Artă al Municipiului Bucureşti, Biblioteca Metropolitană (Mihail
Sadoveanu), primăriile şi prefecturile sectoarelor
2, 5 şi 6, case de cultură din Bucureşti şi din ţară, unde asociaţia organizează expoziţii de grafică,
pictură şi sculptură, colective, de grup şi personale, ale membrilor săi, non stop.
De asemenea, pentru fiecare anotimp sunt deschise, anual, saloane de grafică şi pictură.
La sediul AAPB sunt desfăşurate programe expoziţionale ale membrilor nou înscrişi, de câte două ori
pe lună, aceştia având această datorie odată cu înscrierea.

Cu cinci ani în urmă, în pavilioanele din parcul Herăstrău, construite special pentru a găzdui galerii
de artă, asociaţia schimbă simeza de două pe lună cu expoziţii personale, de grup sau colective,
unde au fost admirate, de sute de vizitatori, peisaje, portrete sau compoziţii.
În prezent, aceste pavilioane zac încuiate de către ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement
București) – subordonată Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti.
AAPB a semnat un protocol de colaborare cu Primăria Sectorului 2, în incinta căreia se află galeria
„Dialogul Artelor”. Această colaborare nu a durat mai mult de jumătate de an, din cauza unor
personaje mai mult sau mai puţin cunoscute.
Asociaţia a participat cu lucrări de artă la patru expoziţii de grup şi personale în străinătate, prin
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reciprocitate cu asociaţiile şi instituţiile de cultură din ţările respective (Germania şi Bulgaria).
În mass-media centrală, locală şi internaţională au fost semnalări ale activităţilor asociaţiei. Au fost
editate pliante, broşuri, afişe pentru membrii noştri şi pentru public. În cadrul AAPB se organizează
seri culturale, colocvii legate de stiluri şi curente în arta contemporană, dezbateri pe marginea
lucrărilor expuse de membri precum şi cursuri de iniţiere şi informare a celor înscrişi de curând.

În decursul anilor, membrii asociaţiei, prin lucrările lor, au reuşit să impresioneze mii de iubitori ai
frumosului din capitală, din ţară şi din afara ei, oameni cărora le datorăm existenţa şi reuşim, de
fiecare dată, să-i facem să plece din ţară cu fruntea sus şi cu certitudinea că „UN POPOR FĂRĂ
CULTURĂ NU EXISTĂ”.
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