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PRAGMATISMUL UNUI IUBITOR DE ARTĂ

Bucureşti, 2011, caniculă, praf, câini vagabonzi, manele. Dar, tot Bucureşti, Palatul
Parlamentului, sala Constantin Brâncuşi. Treizeci de artişti adunaţi la un loc, peste 500 de
tablouri expuse. Vizitatori…. vizitatori de toate vârstele, din stări sociale diverse. O expoziţie.
De tablouri. “Tablouri de vis” se intitulează. Inima ei este Mihai Ionescu, un patron în floarea
vârstei. Domeniul său de activitate este publicitatea. Dar, în timpul liber, pictează. Iar de aici
saltul spre înfiinţarea unui site dedicat picturii. De aici și expoziţia.
Reporter: Domnule Mihai Ionescu, cunosc interesul dumneavoastră pentru frumos. Dar de
unde acest curaj de a crea un portal închinat picturii şi, mai mult, de a organiza o manifestare
atât de amplă?
Mihai Ionescu: Am dorit sa oferim publicului larg posibilitatea de a vedea cât mai multe
tablouri la un loc, iar artiştilor, pe aceea de a expune beneficiind de maximum de vizitatori pe
acest segment. Portalul în cauză - www.tablouri-de-vis.ro - oferă acest lucru în acest
moment, fiind clasat pe prima poziţie, în motorul de căutare Google, pentru aproape orice
căutare importantă ce conţine cuvântul cheie „tablouri”. Tablouri, tablouri de vânzare, tablouri
în ulei, tablouri celebre, tablouri cu flori, tablouri cu peisaje, tablouri de iarnă, vară, toamnă,
primavară si sute de alte expresii de genul acesta. Legat de portal, această primă expoziţie a
dorit să deschidă un şir de manifestări anuale de mare anvergură, care să marcheze clar
poziţia fenomenului „tablouri de vis” în contextul cultural actual, ca mijloc puternic de
mediatizare a artiştilor români contemporani.
R: Am observat prezenţa unor valori inegale artistic, cât şi de notorietate. Cum aţi reuşit
împiedicarea manifestării unor posibile orgolii?
MI: Atât pe site, cât şi la expoziţie, am dat şansa expunerii atât profesioniştilor, cât şi
amatorilor. Nu înseamnă neapărat că, dacă nu ai studii de specialitate, nu poţi crea ceva de
valoare. Orgoliile poate au fost, dar nu s-au făcut simţite. Toată lumea a fost şi este
politicoasă atât în activitatea de pe site, cât şi în manifestările organizate live.
R: V-am luat cam abrupt şi v-am chestionat cu privire la cea mai grea problemă, dar, de fapt,
care au fost greutăţile de care v-aţi lovit în organizarea expozitiei?
MI: În afară de problemele efective de logistică şi amenajare, nu aş putea spune că au fost
greutaţi efective în organizarea expoziţiei. Chiar am avut noroc. Mediatizarea s-a făcut destul
de bine, aş putea spune, datorită traficului de pe site şi partenerilor media, care ne-au ajutat.
Ca locaţie, Palatul Parlamentului a fost ceva deosebit, ce a conferit un plus evenimentului,
catalogat ca fiind cea mai mare expoziţie de tablouri a anului 2011 (zeci de artişti, sute de
tablouri, peste 5000 de vizitatori).
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R: Şi, cu toate acestea, am văzut – din cuvântul dumneavoastră de deschidere de la
vernisajul din 12 iulie – că vă încumetaţi să daţi piept cu dificultăţile unei alte expoziţii, încă şi
mai mari. Adevărat?
MI: Într-adevăr, avem în plan organizarea câtorva evenimente unice ca format, şi anume
„Tablouri de vis, nopti de vis”. Vom proiecta, în Piaţa Unirii, câteva mii de tablouri aparţinând
câtorva sute de artişti. Vom încerca să îmbinăm acest eveniment poate şi cu un spectacol,
pentru a fi mai atractiv. Deasemenea, dorim să organizăm “Premiile Tablouri de Vis” – un fel
de Oscar al pictorilor. Discuţiile sunt încă în derulare cu sponsorii, atât pentru primul, cât şi
pentru al doilea, dar sperăm ca în 2012 să se materializeze.
R: Trăim într-o lume pragmatică. Vă pot întreba şi cu privire la succesul financiar, la vânzările
ce au avut loc?
MI: Au fost şi vânzări în cadrul expoziţiei, dar volumul de vânzări este clar mult mai mare pe
site, internetul fiind, la ora actuală, cel mai bun şi mai facil canal de tranzacţionare a
picturilor. Numai publicul poate fixa cota unui artist, iar cine vinde înseamnă că a captivat
interesul clientului.
R: De unde credeţi că vine această nevoie de culoare, de estetic, într-o perioadă atât de
dificilă pentru fiecare dintre noi?
MI: Trecem printr-o perioadă grea, într-adevăr. Condiţiile socio-economice nu sunt tocmai
favorabile, iar românul, omul în general, încearcă totuşi să găsească timp şi putere şi pentru
a realiza sau a admira ceva frumos.
R: Dostoievski spunea că “frumuseţea va mântui lumea”. Am văzut o insulă a frumosului, în
inima Bucureştilor. Credeţi că vom reuşi să constituim în viitor măcar un arhipelag?
MI: Cu siguranţă am reuşi, dacă atât autorităţile, cât şi media s-ar implica în mai mare
măsură şi cu mai multă responsabilitate în artă. Publicul trebuie educat! Este păcat să nu
valorificăm talentele şi valorile pe care le avem pentru că, la urma urmei, cultura este
moneda de schimb cea mai importantă a unei civilizaţii.

