Markó & Udrea împreună cu Institutul Artmark de Management al Artei au onoarea de a vă
invita la un weekend de cursuri dedicate maeștrilor clasicismului românesc. O lecție esențială
de cultură generală, cursurile abordează viața și opera a 10 artiști cu o contribuție majoră la
fundamentarea creației noastre artistice. Acești maeștri, recunoscuți încă din timpul vieții, cu
o importantă carieră academică și apreciere oficială, au influențat decisiv generațiile ce le-au
urmat. Drept dovadă, operele lor continuă să domine vânzările din piața de artă românească.
Theodor Aman, Gheorghe Tătărăscu, George Demetrescu Mirea, Nicolae Grigorescu, Ion
Andreescu, Ștefan Luchian, Nicolae Vermont, Constantin Artachino, Ipolit Strâmbu, Octav Băncilă
își dau întâlnire în cadrul cursului 10 Mari maeștri ai clasicismului românesc. O întâlnire cu arta
la cel mai înalt nivel, permite asimilarea unei perioade de maximă dezvoltare artistică, sfârșitul
secolului 19 și începutul secolului 20, ce a încurajat liberalizarea exprimării artistice și racordarea
artei românești la practicile occidentale, cu adaptarea unei specificități naționale. Destine tragice
sau dimpotrivă, figuri centrale ale epocii, cele două zile și jumătate de cursuri străbat operele
artiștilor, trecând de la scenele de gen ale lui Aman, înfățișând strălucirea balurilor bucureștene,
la carele cu boi ale lui Grigorescu, sălbăticia pădurilor lui Andreescu, delicatețea florilor lui
Luchian, înverșunarea țăranului lui Băncilă.
Cursurile sunt susținute de profesori de istoria artei, directori de muzee, galeriști/practicieni de
renume, toți printre cei mai reputați profesioniști în materiile relevante. Printre lectorii invitați se
numără: Dr. Ioana Ruxandra Beldiman, conf. univ. șef catedră Istoria şi Teoria Artei a Universităţii
Naţionale de Arte Bucureşti, ex-șef secție Muzeul Național de Artă al României, Dr. Tiberiu Alexa,
lect. univ. al Universității de Nord Baia Mare, director al Muzeului Județean de Artă Baia Mare, Dr.
Ruxandra Dreptu, cercetător CESI și ex-șef secție Muzeul Național de Artă al României, Dr. Alin
Ciupală, conf. univ. al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Dr. Mădălina Mirea,
muzeograf Muzeul Național Cotroceni și președinte al Fundației Radu Bogdan, etc.
Cursul 10 Mari maeștri ai clasicismului românesc va avea loc în weekendul 23-25 noiembrie, la
Palatul Cesianu-Racoviță, din str. C.A. Rosetti, nr. 5, sector 1, București.
Mai multe detalii despre curs găsiți pe pagina Institutului Artmark www.alegearta.ro.
Înscrierile se fac online prin formularul de pe site-ul Institutului Artmark ori prin email la adresa
office@alegearta.ro.
Vă așteptăm alături de noi,
Markó & Udrea și Institutul Artmark de Management al Artei

