
Oferta rentabila pentru un mediesean
Un sibian este gata sa plateasca 10.000 de dolari in schimbul unui tablou unic in Romania, realizat in
intregime din piese de ceasornic si, care reprezinta un autoturism BMW, model 1958. Artistul autor, Ioan
Tudoran spune ca norocul i-a suras, inca de acum un an atunci cand a expus pentru prima data lucrarea, la
care a migalit mai bine de trei ani. La vremea respectiva un colectionar fanatic ii oferise cash, 100 de
milioane de lei vechi, insa a declinat oferta. Acum, in schimb, n-a mai putut refuza fisicul de "verzisori"
si si-a instrainat opera vietii sale. Ideea medieseanului de a realiza o asemenea lucrare i-a venit dupa ce a
descoperit existenta uneia similare la Muzeul "Prado" din Spania. "Atunci am simtit ca pot realiza ceva pe
masura o premiera pentru tara noastra, mai ales ca aveam la indemana si �materia prima� necesara,
socrul meu fiind ceasornicar de aproape o jumatate de secol", marturiseste medieseanul. El vrea sa lase
mostenire celor trei fiice gemene, in varsta de 30 de ani, o suma egala de bani, rezultata, exclusiv din
confectionarea si vanzarea a trei tablouri similare. "Deja un al doilea tablou este pe trei sferturi gata, insa
pe ultimul nu stiu daca il voi mai putea termina vreodata. Iar aceasta nu pentru ca as avea vreo afectiune
care m-ar impiedeca in vreun fel. Marea problema o constituie tocmai faptul ca romanii nu prea mai
poarta ceasuri mecanice ci doar electronice, iar piesele necesare sunt tot mai greu de procurat. Am ajuns
sa merg prin targuri si oboare, in tot Ardealul pentru a-mi procura �materia prima necesara�. Chiar in
urma cu o saptamana am platit zece lei noi pentru un ceas de mana, din care am realizat una dintre rotile
automobilului", sustine artistul plastic amator.
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