
Ruptur�� Uniunea Artistilor Plastici Sibiu
Bogdan Mihai Radu este unul dintre pictorii sibieni de succes. Are la activ pana acum peste 20 de
expozitii personale si de grup in toata tara si in strainatate. Recent, in luna decembrie, a avut lucrari
expuse in Bucuresti, la  "Luxury Show"  iar in viitorul apropiat urmeaza sa expuna in Cluj- Napoca.
Printre criticii de arta care apreciaza lucrarile lui se numara Doina Paulean, directorul Muzeului de Arta
Constanta sau Pavel Susara, cunoscut critic roman. La sfarsitul lunii ianuarie, Bogdan Mihai Radu a
contribuit la expozitia de grup a Uniunii Artistilor Plastici - filiala Sibiu cu o lucrare, asa cum mai facuse
in repetate randuri. La numai trei zile dupa ce tabloul a fost primit in expozitie, Bogdan a aflat ca lucrarea
sa a fost retrasa. Pictorul sibian spune ca a cerut o audienta la Ion Tamaian, presedintele UAP Sibiu
pentru a primi o explicatie clara si in scris pentru retragerea lucrarii lui.  "Nu am fost primit in audienta
dar la telefon mi s-a spus ca nu am studii in domeniu si de aceea mi-a fost retras tabloul. Dar nu este
corect pentru ca si alti pictori sunt in aceasi stuatie" , spune Bogdan Mihai Radu. Mai departe, el a cerut o
explicatie si la UAP Bucuresti, tot fara raspuns.  "Pana acum am participat la toate expozitiile de grup ca
oricare alt artist. Ma deranjeaza faptul ca este vorba de galeria orasului si tin sa am si eu tablouri acolo
pentru ca este galeria noastra. Ar trebui sa fie o comisie de oameni avizati care sa spuna ca tabloul nu este
bun" , mai completeaza Radu. In situatia lui se regasesc si alti artisti sibieni.
  
  Lipsa de valoare
  Ion Tamaian, presedintele filialei Sibiu a UAP, nu este strain de acest caz.  "Eu am stat de vorba cu
acest baiat si credeam ca am lamurit problema. Uniunea Artistilor Plastici nu este o asociatie a
amatorilor. Eu nu contest valoarea lui ci a lucrarii" , a declarat Tamaian.  "Nu l-a dat nimeni afara. El
poate fi cel mult membru al fondului plastic. Membrii fondului pot sa fie acceptati cu anumite lucrari, la
fel cum si lucrari ale membrilor cu drepturi depline au fost respinse" , a continuat Tamaian. In opinia
presedintelui UAP Sibiu problema este mai grava pentru ca in interiorul Uniunii ar exista o ruptura intre
el si anumiti artisti care nu sunt de acord cu directia in care se misca Uniunea sub conducerea lui,  "un
cheag din vechea conducere" . 
  
  Stefan DOBRE
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