


Proiect : „pictoBrand.RO”

Specificul unei naţii sau etnii se rezumă propagandistic, condensat, la elemente şi

personaje care devin emblematice, uneori legendare, avant-premiere în familiarizarea sau

cunoaşterea identităţii acelui grup sau populaţii. Această amprentă este impregnată

viguros în conştiinţa colectivă, este amplificată sistematic prin publicitate la toate nivelurile

şi în toate direcţiile (turism, bunuri culturale şi de larg consum, produse alimentare, etc.),

astfel încât sensul primordial se deformează, deturnează şi denaturează, cedând

autonomia şi intimitatea în favoarea Brand-ului de succes. Scopuri şi interese de marketing

se infiltrează subtil sau agresiv, stupid sau înduioşător de familial, pentru a promova marca

şi a o propulsa în top. Uneori se creează aparent certitudinea că marca este de succes sau

poate deveni tocmai prin garanţia celui sau celor care o promovează. În cazuri frecvente se

atentează în ultimă instanţă chiar la autenticitatea iniţială a mărcii în favoarea promovării

altor interese. Pentru cei aflaţi în afara sistemului, acest blazon susţinut prin brand-ul de

succes, poate induce în eroare. PictoBrand.RO doreşte a realiza o însumare imagistică

ironică a sensului nebunesc, hilar, pe care îl capătă brand-urile de succes româneşti,

istorice sau contemporane (personalităţi, vedete, produse, evenimente, bunuri culturale şi

de altă natură, etc.). Acestea ne aparţin ca naţie în sensul că s-au născut, au apărut, şi-au

consumat existenţa sau există printre noi. Ca naţie devenim „purtători”, „gazde”, „corpuri

mamă”, „răspândaci” a tuturor brand-urilor made in RO, uneori fără să ştim, cu sau fără

voia noastră. Suntem vizualizaţi din exterior pentru prima dată după aceste semnalmente,

suntem identificaţi astfel chiar dacă noi înşine nu ne identificăm cu ele.

Curator: Ionuţ - Theodor Barbu



Regulament:

• Locaţia: Galeria NIT, Str. Şelari 13

• Perioada: 16 martie – 1 aprilie 2007

• Participanţi: studenţi în anii de master pictură, absolvenţi până la 40 de ani, membrii

UAP Filiala Pictură

• Tehnica si suportul: liberă alegere

• Dimensiune maximă: 40/40 cm (cu tot cu ramă, după caz), maxim 2 lucrări

• Taxa de participare pentru toţi expozanţii: 10 RON (Fiecare participant va primi un CD

care va conţine: afişul, lista cu toţi participanţii, foto după toate lucrările şi foto de la

vernisaj, de asemenea, din aceeaşi sumă se vor face afişul, invitaţiile şi protocolul)

• Calendar:

- Înscriere şi confirmare prin e-mail, 29 ian-14 martie 2007

- Primirea lucrărilor, miercuri 14 martie 12-18 şi joi 15 martie 2007,

între orele 16-18 Galeria NIT (inclusiv taxa)

- Vernisaj vineri 16 martie 2007, ora 18

- Ridicarea lucrărilor, duminică 1 Aprilie 2007, între orele 14 -18

Contact: Ionuţ Theodor BARBU mobil 0723474024, e-mail: barionthe@yahoo.com
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Rebranding, acrilic /pânză, 30/30 cm, 2007
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Bine aţi venit, acrilic /carton, 16/40 cm, 2007



The Greate Back-Aly’s portrait, acrilic /carton, 40/36 cm, 2007
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Totul între bere şi pate, acrilic /pânză, 30/30 cm, 2007 
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Salam de Sibiu capitală Europeană a Culturii, tehnică mixtă /pânză, 28,3/28,3 cm, 2007 
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Harta, ulei /pânză, 40/40 cm, 2007
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Troiţă, ulei /lemn, 43/27 cm, 2007



Blid, ulei /lemn, 43/27 cm, 2007



Ştergar, ulei /lemn, 43/27 cm, 2007



Ol, ulei /lemn, 43/27 cm, 2007
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Cenuşiu, ulei, materii amorfe /pânză, 40/40 cm, 2007 
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Mioriţa, tehnică mixtă /carton, 30/30 cm, 2007 
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1 Stare, print pânză /carton, 40/40 cm, 2007



2 Cauză, print pânză /carton, 40/40 cm, 2007



3 Efect, print pânză /carton, 40/40 cm, 2007



Cuvântător: Ionuţ Theodor Barbu

16 Martie 2007

Ora 18.00







Discurs de deschidere

Genul discursului: PAMFLET

Bine aţi venit!

Vă mulţumesc pentru efortul şi interesul de care aţi dat dovadă prin prezenţa

dumneavoastră în acest spaţiu de cultură protejată de instituţiile abilitate să înfăptuiască acest lucru.

În general eu am multe calităţi, astăzi vă vorbesc, în particular, în calitate de organizator al acestui

moment emoţionant, la inaugurarea primei ediţii a Salonului de Pictură Mică, Bucureşti 2007. După

cum bine ştiţi, proiectul propus în acest an, pictoBrand.RO îşi deschide porţile începând de astă seară,

iubitorilor de artă, de frumos în general, publicului larg. Stimaţi invitaţi, dragilor, asemenea iniţiative

sunt lăudabile în contextul în care situaţia culturii şi promovării valorilor noastre este din ce în ce mai

neglijată. Ospitalitatea si inteligenţa românească sunt binecunoscute şi sperăm că odată cu această

integrare europeană, vor fi şi mai recunoscute. Ne dorim ca brand-urile noastre să pătrundă cât mai

puternic pentru a ne dovedi, odată în plus, că avem şi noi ceva de spus în contextul concurenţei

capitaliste. După cum bine observaţi ne-am străduit să realizăm…şi să ne prezentăm înaintea

dumneavoastră cu sufletul deschis şi cu speranţa că munca noastră va fi răsplătită. Mulţumesc în

special şi pe această cale tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment deosebit,

expozanţilor care au dat curs acestei provocării, declar expoziţia deschisă şi nu în ultimul rând vă invit

să ciocnim un pahar de plastic cu vin bun şi să ne bucurăm împreună.

Fabricat rebut by Ionuţ Theodor Barbu









































































Tehnoredactare (afiş, invitaţie, CD)

şi

fotografii (lucrări, expoziţie): Ionuţ Theodor Barbu

Mulţumiri următorilor:

Galeriei Nit 

Tuturor participanţilor

Andrei Ciubotaru (filmare vernisaj)

Jan Eugen Vasile (fotografii vernisaj)

Olimpia Hinamatsuri Barbu (consiliere tehnoredactare)



THE END


