
O SELECȚIE DE IMAGINI DE LA 
ATELIERELE PE CARE LE-AM COORDONAT 



Atelier de bandă desenată cu elevii de la Liceul Tehnologic din Sighetul Marmației, în cadrul 
proiectului “The future of Memory”, de “readucere în memorie” și conștientizare a implicării 
României în Holocaust. Copiii și-au pus întrebări de genul “ce aș fi făcut eu dacă aș fi fost acolo/
atunci sau “cum arată discriminarea in zilele noastre” și au răspuns prin povești vizuale personale. 
La finalul atelierului am organizat o expoziție în liceu și am publicat o scurtă sinteză a săptămânii 
petrecute acolo pe Scena9.ro.    



În vara lui 2019, am locuit timp de o lună într-un centru de refugiați în Berlin, în cadrul unei 
rezidențe artistice. Proiectul meu se numea “Home. Work in progress” și (pe scurt) adresa moduri 
și procese în care fiecare rezident își definește conceptul de “Acasă”. În fiecare zi petreceam 
câteva ore în camera unuia dintre vecinii mei, discutând și desenând. La final am creat o bandă 
desenată colaborativă (bazată pe textele lor) pe care am expus-o acolo.



Atelier de ilustrație organizat de British Council cu câțiva copii de la centrul de refugiați din 
Colentina și copii din diferite cartiere din București. Tema a fost “What is a human”. La final am 
adunat toate ilustrațiile într-o carte digitală.



Atelier de ilustrație cu tineri în cadrul proiectului “Școala feministă de vară” în colaborare cu Black 
Button Books. Câteva dintre desenele tinerilor au apărut în publicația tipărită la finalul proiectului.



Atelier de autoportret cu câțiva copii din Militari, în cadrul proiectului “Home Fest”. Atelierul s-a 
desfășurat pe casa scării, au putut participa toți copiii care locuiau acolo (și prietenii lor de la alte 
blocuri) - o încercare de regîndire și refolosire a spațiului comun.  



Atelier de bandă desenată cu elevii din comuna Cornetu, judetul Ilfov pe tema poluării și a 
refolosirii plasticului. Copiii au imaginat feluri în care pot ajuta la schimbarea obiceiurilor de 
consum și de folosire a plasticului. Lucrările lor au fost expuse in față la MNAR timp de o 
săptămână. 



CE AM MAI FĂCUT ÎN AFARA WORKSHOP-URILOR



Home Alone este al doilea roman grafic publicat de mine pe tema autoizolării și a depresiei. A 
cîștigat premiul pentru cea mai bună ilustrație in cadrul concursului “Cele mai frumoase cărți din 
România” in 2017. 





THE YEAR OF THE PIONEER este un roman grafic despre copilăria (mea) în comunism. 
Cartea a fost prezentă la New York și Barcelona Comic Cons, ca parte a standului Institutului 
Cultural Român. 





QUEER. ISTORII ILUSTRATE, carte scrisă și desenată în colaborare cu Eugen Rădescu, editată și 
publicată de Black Button Books.



EDITORIAL



O ILUSTRAȚIE pentru articolul lui Andrei Popoviciu despre dubla discriminare cu care se luptă 
persoanele Roma și Queer în România în revista “Are we Europe”. 



O BANDĂ DESENATĂ  pentru The Guardian despre puținele locuri LGBTQ+ friendly în București.





BANDĂ DESENATĂ apărută in revista Re: Publik Sweden, în colaborare cu jurnalista 
Nana Hakansson, despre “turismul sexual” de pe litoralul Mării Negre în perioada comunistă.



BANDĂ DESENATĂ apărută în ELLE Romania despre ce înseamnă să fii “femeie”.



ILUSTRAȚIE pentru Petrie Magazine, pentru articolul  “The Idiolect of Inequality”, scris de: Grace 
Carter



ILUSTRAȚIE apărută în L.A. Times, în cadrul unui articol despre protestele din București din 2017.



Un proiect on going  pentru SCENA9, unde ilustrez poeme scrise de autori români contemporani. 



O SERIE DE ILUSTRAȚII despre transformarea și decăderea unei instituții faimoase din trecut: 
CASA DE CULTURĂ. Expusă la MNAC în 2016, ca parte din expoziția “Shrinking City”.



EXPOZITIE PROTEST la Referendumul de modificare a articolului 48 din Constituție din toamna lui 
2018. Am regîndit, reinterpretat și cusut câteva  păretare tradiționale. 



BANDĂ DESENATĂ despre “the goods the bads and the uglies” dating-ului online. 
A fost parte din expozitia LOVE IN TIME OF SOCIAL MEDIA , la  Kunstraum Walcheturm Zurich, în 
2019.



ALTE PROIECTE AICI:

andreeachirica.net

instagram.com/persoana_fizica


