
Adrian Mitu, car designer-ul care picteaza cu cafea
Adrian e din Bucuresti. A terminat Arhitectura anul trecut, iar azi e un pictor care, culmea, nici macar nu
se considera foarte talentat. Şi totusi, lucrarile il tradeaza. ii tradeaza latura de artist si, in special, pe cea
de car designer. Adrian Mitu e car designer de la origini, daca stam sa ne gandim ca povestea lui a
inceput de cand era de-o schioapa. Mai tarziu, se orienteaza catre arhitectura, face machete, dar se
intoarce la pasiune. O pasiune pe care le-a aratat-o, de curand, si sibienilor, in expozitia pe care a adus-o
in orasul de pe Cibin. A pornit cu cea mai recenta expozitie, intitulata "The Morning Coffee", intr-un tur
national, astfel ca dupa ce a prezentat-o publicului din Constanta si Brasov, a poposit si la Sibiu. A ales
Sibiul pentru ca ii este drag si il vede diferit de restul oraselor din tara. "Sibiul e singurul oras care ma
face sa ma simt in alta tara", marturiseste tanarul pictor. in continuare, isi va duce lucrarile la Cluj si la
Timisoara. 
  
  Dupa o indelunga pauza a revenit
  
  Adrian a indragit pictura de mic, de la sase ani. A inceput sa deseneze cand si-a dat seama ca nu e deloc
greu sa iei o foaie si un pix si sa asterni acolo viziunea ta despre o masina. Exemplul l-a luat de la tatal
sau, cel care, in timpul unui meci de tenis de masa pe care il privea impreuna cu Adrian, a desenat o
masina. Pentru copil, atunci a inceput totul. A ramas fascinat de tehnica si a crescut cu gandul ca intr-o zi
va deveni car designer. Numai ca a luat o pauza de la pasiunea pentru pictat. Iar cand a venit vremea
studiilor superioare a ales Arhitectura, pentru ca au fost oameni in jurul lui care i-au indus ideea ca nu
poti sa faci o meserie din Arte. Şi totusi, astazi face arta. Iar asta il face sa spuna ca "sunt lucruri care nu
se schimba in tine de cand esti mic". A reinceput sa picteze masini in timpul facultatii. Tot atunci, a avut
ocazia sa participe la un workshop al celor de la Renault, pentru pasionatii de masini. Atunci, francezii
i-au aratat ca se poate si, cu toate ca mai facea machete de arhitectura, a ales sa se indrepte catre pictura
de masini. Dupa ce a terminat facultatea, a trebuit sa faca ceva pentru viitorul lui, iar faptul ca a putut sa
faca din pasiune o munca a fost extraordinar pentru el. "Arhitectura nu-mi oferea satisfactie creativa, e
mult prea tehnica pentru spiritul meu creativ", afirma Adrian. Asa ca a inceput din nou sa picteze.
Lucrarile au inceput sa se stranga, ajungand sa aiba peste 300. Şi cu fiecare zi care trecea, se gasea un
prieten care sa-l intrebe: "Dar tu o expozitie cand faci?". Ba de gura lumii, ba din dorinta lui de a-si vedea
munca reunita la un loc si apreciata, a luat legarura cu Ţiriac Collection si a realizat o prima expozitie,
anul trecut. "A fost extrem de bine primita", isi aminteste Adrian. Nu spera la asta, dar a strans in jurul lui
oameni pasionati, oameni care si-au aratat interesul si, totodata, aprecierea pentru ceea ce el reuseste sa
faca. Au fost voci care i-au spus ca nu mai vazusera asa ceva. 
  
  inceput de dimineata prin pasiune
  
  in curte la Cafe Wien, cateva panouri cu fel si fel de tipuri de masini pictate au atras timp de trei zile
privirile a zeci de trecatori. Langa expozitia care ii purta amprenta, Adrian a continuat sa picteze. Mai
intai, cu creionul sau pixul, masina incepea sa prinda contur pe foaia galbuie. Apoi, lua cu pensula un
strop de cafea. O linie pe vertical, una pe orizontal si uite asa masina incepea sa prinda culoare. Un
maro-stacojiu, cu umbre de sepia. "Sepia pica cromatic cu cafeaua", explica Adrian. La orice desen de-al
lui, baza o reprezinta acuarelele. Fara cafea, insa, isi pierd din farmec. De fapt, de mai bine de un an n-a
mai pictat fara cafea. Tema cafelei este, in principiu, ca entuziasm de dimineata pentru Adrian, care
marturiseste ca totul s-a nascut la cafeaua de dimineata. Cum a inceput sa picteze cu cafea? Era o zi
obisnuita din 2013. Statea in pat, cu o foaie in mana si avea nevoie de acuarele. De lene, nu s-a ridicat sa
mearga dupa ele. Asa ca i-a sarit in ochi brunul cafelei. A ^nmuiat pensula in cana. Apoi, a pus-o pe
hartie si a colorat. De atunci, a pictat in fiecare dimineata cu cafea. Şi-a facut si un obicei. La cafeaua de
dimineata studiaza istoria masinii, s-apoi isi creeaza propriul concept despre cum va arata automobilul.
Pictatul, singurul lucru care il reprezinta, "este un lucru pe care-l faci cu foarte mare placere. iti da

Pagina 1 / 2



senzatia de pierdere a timpului", marturiseste Adrian. De mic, a crescut cu un gand. Mai degraba un fel de
obligatie care se manifesta sub forma unei tendinte. "E tendinta omului de a lasa ceva in urma", spune
pictorul. Iar el isi lasa in urma desenele. Dintre sutele de desene cu care se lauda, doua sunt preferatele
lui: un Citroen Ds verde si un Jaguar. 
  
  Adrian se considera un norocos. "Fentez viata printr-o pasiune", spune pictorul. Acum, traieste in
prezent si se gandeste, implicit, la viitor. E un viitor in care, dupa cum spune, merge fara un plan, dar cu o
directie. "E foarte clar ca viata mea o sa fie legata de automobile", conchide tanarul artist.
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