Până la urmă cât de pictor de curte era Sabin Bălaşa ? P a I-a
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE
Marţi, 07 Decembrie 2021 14:20 -

S-a spus despre renumitul pictor Sabin Bălaşa că era pictor de curte. Dar al cărei curţi ? A curţii
Universităţii Alexandru ioan Cuza. Acolo a realizat pictură murală care i-a adus notorietate.
Atunci de ce pagina sa wikipedia are versiune în arabă ? Pentru că picta în albastru, ptrecum
Chagall.

În Emirate sunt reşedinţe de lux pe minunate insule artificiale. Pereţii albi exteriori sunt
frumoşi, dar cei interiori ? De ce să plăteşti un zugrav dacă există pictori de pictură murală ?

Artiştii tineri vând continuu pe site-urile internet cu mult mai bine decât vindea Brâncuşi. Arta
poate fi o investiţie, dar cine manageriază acest tranzit ? Căci o conspiraţie a tăcerii poate face
ca arta să nu aibă valoare. Din o sută de oameni din România, 99,9 % vor prefera pictura în
orez cu adaosuri chimice. Ce mai e natural astăzi ? Deci mulţi trăiesc din artă, dar mai ales din
tranzacţii cu artă, îndeosebi cu cea academică ori din cea cu tehnici speciale. Altminteri nu se
poate trăi din artă. Sunt tranzacţii de mii de Euro sau Dollari, din care intermediarii ciugulesc !
La ce-i bună arta ? Când dai o petrecere cu şampanie în piscina de serviciu !? Să vadă oamenii
ce scară cromată ai şi ce mozaicuri cu delfini minunaţi ornează piscina de serviciu. Apoi chemi
pictorul mural să cureţe piscina de excremente şi vomă, nu ?

Când eram mic m-am apucat de un bazorelief. Mi-am luat aproape bătaie, căci era pe unul
din pereţii interiori. Atunci sculptam cu ciocan şi daltă. Dacă aveam flex şi bormaşină făceam
din bloc coloana infinitului.

Deci se poate nu numai pictură murală, ci şi bazorelief mural. M-am lăsat de artă, am devenit
extem de critic ! Ce păcat că nu m-am apucat de pictură albastră având în centru cuplul de
merchandiseri de produse nevandabile care primeau din Africa Centrală măşti zoomorfe frumos
cioplite.

Se pare că se vindeau bine şi suliţele noastre făcute la Cugir. Acum la supermarket găseşti
de toate, dar pentru unele trebuie comandă (nu sunt pe stoc). Am cerut uraniu îmbogăţit. M-au
întrebat de cer aşa ceva. Eram totuşi la raionul de distrugere în masă, cu insecticide, dteregenţi
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şi alte cele. M-au întrebat de ce îmi trebuie. Am răspuns că am idee de fizică, nu o să fiu fraier
să plătesc un fizician pentru aşa ceva. Dar dacă nu te pricepi ? Iei un evreu german, îi dai
catedră universitară şi îl pui să scoată limba ca să trăiască.Dar pentru pictură murală, dacă nu
vrei mult albastru ? Iei un catalan şi îi interzici să-şi taie mustăţile ca să trăiască.
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