
Tablou sibian pe gustul lui Tariceanu
Faptul ca arta "produsa" la Sibiu are valoare a fost demonstrat de artista Roxana Popa, pe al carei tablou
aproape ca s-au batut sa il cumpere primul ministru al Romaniei, deputatul Raluca Turcan, dar si
presedintele filialei PNL Iasi. Prezenta la Bucuresti in cadrul unei expozitii organizate de Ziua Europei,
artista sibianca a fost apreciata de toata floarea Partidului National Liberal.<br />  <br />  Studenta in
ultimul an la Facultatea de Jurnalistica de la Sibiu, artista Roxana Popa nu a uitat pasiunea vietii ei -
pictura. Desi nu si-a continuat studiile in arta, artista nu si-a irosit talentul si a continuat sa picteze cu
aceeasi daruire. Rezultatele nu au intarziat sa apara, lucrarile sale fiind atarnate in casele multor
persoanlitati de la Sibiu. Printre acestea si Bogdan Pavelescu, consilierul deputatului Cornel Stirbet, care
a si invitat-o pe Roxana la expozitia de la Bucuresti, organizata de Tineretul National Liberal. <br />  <br
/>  "Am fost invitata sa particip cu o lucrare de arta la un eveniment dedicat Zilei Europei, realizat cu un
scop umanitar, oarecum. Tabloul meu a fost alaturat altor 18 lucrari realizate de tineri artisti neconsacrati
din Romania. Dupa expozitie a urmat licitatia, unde au participat atat seniorii, cat si juniorii liberali",
povesteste Roxana Popa. Cifra "13" i-a purtat noroc Roxanei la licitatia din sala Nicolae Grigorescu, a
Camerei Deputatilor. Pretul de pornire al "Rasaritului Sibian" - pictura in ulei pe panza a artistei - a fost
500 RON. Prima care si-a aratat interesul a fost deputatul Raluca Turcan, care a plusat inca 50 RON la
suma initiala. Pictura Roxanei l-a atras si pe presedintele PNL Iasi, Radu Fenechiu. Cand s-a incins
licitatia a intervenit si persoanjul cu numarul 1, adica nimeni altul decat primul-ministru, Calin Popescu
Tariceanu. Spiritele s-au incins cand suma a trecut de 800 RON. "Raluca Turcan s-a lasat prima
pagubasa, iar �lupta� a continuat intre presedintele de la Iasi si Tariceanu. Odata cu pretul tabloului
meu, imi cresteau si emotiile", a spus Roxana. Pana la urma, Primul ministru a castigat tabloul cu suma
de 1200 RON, surclasandu-l pe colegul sau de partid, care oferise ultima suma de 1150 RON. "Nu toti
banii imi revin mie. Suma licitata peste pretul de pornire va fi pusa intr-un cont pentru o bursa in
strainatate a unui tanar artist din universitatile de arta din tara, care este foarte talentat, dar care nu are
bani pentru a ajunge la o astfel de performanta", adaugat tanara artista. <br />  <br />  Teodora
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