
„Rădăcini. Maicile neamului românesc”

Albumul face parte din proiectul „Memoria afectivă” al Asociaţiei Un Concept Luna



„Rădăcini. Maicile neamului românesc” este un album de fotografii
realizate de Sorin Onişor, cunoscut ca „fotograf al satului românesc”.
Fotografiile sale pline de culoare, de autentic, de poveste vorbesc
despre o lume mai puţin cunoscută, o lume a bunicilor, a unui altfel de
trai, a unui altfel de rost.

Albumul este o colecţie de fotografii având ca subiect femeile din
satele româneşti, aceste simboluri vii ale iubirii, dorului, voinţei şi
înţelepciunii originare. 

„Rădăcini. Maicile neamului românesc” este un omagiu care le este
adus lor, dar şi o modalitate de a păstra şi a face cunoscut lumii o
părticică de istorie.

„Rădăcini. 
Maicile neamului românesc”



„Rădăcini. Maicile neamului românesc”

Album foto – landscape

Format finit închis 21 x 26 cm
Format deschis 52 x 21 cm

96 pagini interior
Hârtie DCM 130 g interior
Tipar 4/4 culori (CMYK/CMYK)

Coperta, 4 pagini 
Hârtie DCM 300 g
Tipar 4/4 culori (CMYK/CMYK)
Plastifiere mată copertă 1 – 4

Coasere cu aţă şi broşare pe latura scurtă 



Context
Fotografia este un mod de a cunoaşte lumea şi
de a o păstra aşa cum am cunoscut-o. 

Fotografia este un mod de a descoperi, de a
cerceta, de a căuta detaliile cele mai
importante. 

Fotografia este un mod de a cunoaşte artistul
din spatele camerei de fotografiat şi de a vedea
lumea prin ochii lui.



„Memoria afectivă”

     Prin proiectul „Memoria afectivă” Asociaţia Un
Concept Luna îşi propune să descopere şi să
promoveze artişti şi lucrările lor, oferind publicului
noi perspective. 

     Proiectul îşi propune să păstreze într-o formă
accesibilă şi atrăgătoare imagini care prin ele însele
spun o poveste şi care ca ansamblu oferă o viziune
diferită, subiectivă a lumii înconjurătoare. 

    Proiectul se înscrie în obiectivele asociației de a
iniția, derula și promova proiecte și activități
culturale, artistice şi sociale. 
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unconceptluna@gmail.com
Tel. 0722605260 / 0728312022
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