
\&quot;Brukenthal\&quot;: 425.000 euro pe patru metri patrati
Cu 270.000 de euro sau aproape 95 euro pe centimetru patrat s-a platit cea mai scumpa pictura vanduta
in istoria licitatiilor de arta din Romania. Este vorba de "Fata cu margele rosii", lucrare semnata de
Nicolae Grigorescu si achizitionata in luna aprilie de un anonim, in cadrul unei licitatii organizate de
Artmark. De ieri, lucrarea se vede la Palatul Brukenthal, dupa ce timp de o jumatate de secol nu a fost
niciodata expusa. Perioada de custodie pentru care a primit-o muzeul este de cinci ani.
  
  Bani grei
  
  "Este un gest foarte rar in peisajul cultural si muzeal din Romania acela de a da in custodie si in
expunere publica piese achizitionate la sume extraordinare", a spus Gheorghe Ban, director adjunct al
Muzeului National "Brukenthal", ieri, la momentul festiv ce a marcat includerea lucrarii "Fata cu
margele rosii" printre lucrarile expuse in Palatul Brukenthal. De asemenea, Alexandru Baldea,
directorul Casei de licitatii Artmark, a mentionat ca un asemenea gest, desi este unul de normalitate in
alte tari, este surprinzator pentru Romania. 
  
  La Brukenthal, un gest similar a fost inregistrat si anul trecut cand proprietarul tabloului "Car cu boi"
si-a dat acordul ca aceasta opera sa fie expusa in institutia sibiana. Astfel, de ieri, "Fata cu margele rosii"
sta alaturi de "Car cu boi", in salonul de muzica al Palatului Brukenthal, iar 4 metri patrati "costa"
425.000 euro.
  
  Expus dupa 50 de ani
  
  Noul proprietar al picturii "Fata cu margele rosii" doreste sa pastreze secretul asupra identitatii sale; se
stie doar ca este vorba despre un tanar om de afaceri, cel mai probabil domiciliat in Bucuresti, si ca acesta
a pus deja bazele unei colectii. Cel mai valoros tablou al sau este acum "Fata cu margele rosii", o pictura
care nu a fost deloc expusa in ultima jumatate de secol.
  
  De ce a ales proprietarul Muzeul National "Brukenthal"? "Pentru ca este cel mai iubit, cel mai vechi
muzeu din Romania, pentru ca este cel mai apreciat muzeu al nostru pe plan international", a spus
Alexandru Baldea.
  
  La licitatia Artmark, lucrarea "Fata cu margele rosii" a fost evaluata la valoarea estimativa de 150.000 -
250.000 euro si a fost pusa in vanzare cu titlul de "Ţarancuta odihnindu-se". Criticii de arta apreciaza ca
figura tarancii dormind este una dintre acele incantatoare figuri din galeria chipurilor feminine
grigoresciene. (M. S.)
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