
Valentin Oltean - Arta afacerilor sau afaceri cu art
Sibianul Valentin Oltean este cunoscut tuturor ca patronul Art-Caf�si a galeriilor de arta din Sibiu, si, de
mai bine de un an, ca patron al ceainariei Teea. Momentan este singurul dealer de arta romaneasca din
oras si se bucura de privilegiile oferite de aceasta afacere si sustine ca aici si-a gasit locul. Cat a trebuit sa
munceasca pentru a ajunge aici? Vali Oltean spune ca e o afacere in care a crezut cu indarjire si a avut
mare rabdare pentru a ajunge unde este in prezent.<br />  <br />  <b>Averea familiei Oltean, o bicicleta
Ucraina</b><br />  Patronul Art-Caf�si-a petrecut copilaria in zona Gara Mica, pe strada Lunga. A
urmat scoala la Sibiu si a facut, de mic, gimnastica de performanta la Clubul Sportiv scolar Sibiu. In urma
unui accident, a fost nevoit sa renunte la sport si, la numai 16 ani, s-a angajat ca strungar urmand, in
acelasi timp, cursurile liceului seral. “Am facut gimnastica de performanta 13 ani de zile si pot spune ca
mi-a prins foarte bine. Am invatat, de atunci, ce inseamna disciplina si pragmatismul, lucru ce m-a ajutat
mai tarziu in luarea deciziilor"  spune Oltean. <br />  Dupa cei trei ani de liceu a urmat armata, iar la
intoarcere, s-a angajat la Independenta ca tehnician de aprovizionare si desfacere, post in care a lucrat 7
ani. Intemediind vanzarea a trei masini aduse din Germania, a reusit sa adune banii necesari pentru
deschiderea unei firme, in 1994. “Pana atunci, cea mai mare avere a familiei Oltean a fost bicicleta
Ucraina a tatalui meu. Am fost primul care a reusit sa adune ceva mai multi bani si sa-si deschida propria
afacere"  isi aminteste dealer-ul de arta.<br />  <br />  <b>Boemii underground</b><br />  Pentru ca un
frate mai mare a urmat cursurile Liceului de Arta, Vali Oltean a invatat de la el sa iubeasca arta si
frumosul. La aceasta inclinatie si-au adus contributia si vizitele facute in alte tari pe timpul cat era
gimnast, dar si impulsul spre viata boema. Firma infiintata in 1994, Magic Queen, a avut ca obiect de
activitate in primii trei ani de existenta un bar cu cateva mese de biliard. “Am avut putini bani la inceput,
asa ca am pus doua mese de biliard intr-un bar si asa am reusit, in trei ani, sa strang bani pentru ceea ce
voiam sa fac – o cafenea a artistilor"  povesteste patronul cafenelei.<br />  1 iulie 1997 a marcat nasterea
Art-Caf� cafenea devenita, in prezent, o a doua casa a artistilor din Sibiu, si nu numai. “Cafeneaua a fost
deschisa pe ideea de loc unde se poate discuta, admira o expozitie la o cafea, pe ideea de cel mai potrivit
loc pentru viata boema a Sibiului, pe ideea putin aristocratica de bon-viveur" ,  explica Valentin Oltean.
Se pare ca acest lucru i-a reusit din plin.<br />  <br />  <b>Un lant cu mai multe verigi</b><br />  “Un
lant cu mai multe verigi"  - asa isi descrie afacerea Vali Oltean, pentru ca sunt mai multe afaceri mici care
se leaga una de alta si toate au ca baza arta. Firma Magic Quen are ca obiecte de activitate, in prezent,
galeriile de arta Art-Vo, impresariat artistic, magazinul de arta Art Suppot,  cafeneaua arhicunoscuta si un
departament de decorari interioare care a luat nastere odata cu galeriile de arta, in 2000. “Acest
departament, pot sa spun, functioneaza cu sprijinul a 400 de oameni, adica toti artistii colaboratori ai
galeriilor de arta" , spune Oltean. Ideea pe care merge acest departament este de a continua filozofia
arhitectului si a proprietarului, aducand un plus de frumusete prin obiectele de arta care vin sa completeze
interiorul, “este un fel de cireasa de tort, daca putem spune asa."  <br />  Cafeneaua a gazduit, in cei 7 ani
de existenta, peste 500 de expozitii, zeci de concerte, piese de teatru, happening-uri si cam tot ce tine de
arta neconventionala. Alaturi de cafeneaua Tilos (care in maghiara inseamna interzis) din Miercurea
Ciuc, Art-Caf�este inscrisa in circuitul european al spatiilor de arta neconventionala, cele doua fiind
singurele locuri de acest gen din Romania. Referitor la aceasta cafenea nu putem trece pe langa festivalul
organizat, de patru ani, in luna iulie, festival care reuneste sub titlul " Noptile Art-Cafe"  o luna de
manifestari artistice ale artisilor sibieni, dar si din tara si de peste hotare. <br />  Firmei Magic Queen i
s-a alaturat, acum un an si jumatate, firma Teea, patronata de acelasi Valentin Oltean, firma ce are doua
obiecte de activitate: ceainaria Teea, reprezentanta a celei mai mari fabrici de ceaiuri din Europa (Demer
Teahouse din Viena) si un departament de distributie a acestor ceaiuri in Romania. Ca o alta veriga
adaugata lantului de afaceri cu arta, ceainaria reprezinta si ea o stare de spirit si vine ca un loc de zi ce
completeaza viata boema de seara de cafenea.<br />  <br />  <b>Primul din cele trei generatii</b><br /> 
Valentin Oltean spune ca afacerile cu arta, alaturi de cele cu bijuterii si pietre pretioase, sunt cele mai
banoase, dar necesita mult timp, rabdare si isi “arata rodele"  numai dupa trei generatii. “Arta nu e un
produs care se vinde zilnic, nu reprezinta o necesitate, tine de spirit, de aceea nu este o afacere care sa-ti
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aduca un castig imediat. De asemenea, e o afacere in care nu-si gasesc locul dorintele mediocre, dar e
singura meserie din lume in care te intalnesti zilnic cu minunatii" , spune dealer-ul de arta. <br /> 
Casatorit de 13 ani cu Daniela, el se mandreste cu faptul ca are o sotie care l-a sustinut in orice initiativa
si care poate sa inteleaga tot ce se intampla. Vali Oltean se mandreste  si cu rodul acestei casnicii, Sabina,
de 12 ani care, se pare, este cea de-a doua generatie a afacerii Oltean. “Sabina e cat se poate de pe gustul
meu. Asculta jazz, merge singura la concertele filarmonicii si imi place sa cred ca va prelua stafeta" , ne-a
dezvaluit afaceristul. <br />  In ceea ce priveste o caracterizare a omului Oltean, acesta ne-a spus despre
el ca e o fire independenta, un om care iubeste arta, dar cocheteaza cu ea numai la nivel conceptual, si,
cel mai important, are o pofta nebuna de viata si de munca. Daca ar fi sa ia cu el o singura lucrare, ar
alege-o pe aceea pe care nu o are inca.<br />  <br />  Alexandra BURC
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