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Muzeul  Judeţean de Artă Prahova 
„Ion Ionescu-Quintus“  

                                                                                                                                                             

COMUNICAT DE PRESĂ
 

Un misterios personaj mută Golgota la Ploieşti

 

Casa de licitaţii Artmark şi Muzeul Judeţean de Artă Prahova
„Ion Ionescu-Quintus“ organizează marţi, 14 decembrie 2010,
ora 1200 la sediul muzeului, în Ploieşti, Bulevardul Independenţei
nr. 1

   

CONFERINŢA DE PRESĂ
 

având ca subiect prezentarea celor două lucrări de pictură, pe care
Casa de licitaţii Artmark le-a propus spre a intra în custodia

muzeului, la solicitarea deţinătorului actual, ce se doreşte a rămâne
anonim.

 

Cele două lucrări: Golgota de Nicolae Tonitza şi Brutărie de
Gheorghe Petraşcu, au făcut parte din patrimoniul Muzeului

Naţional de Artă al României, de unde, revendicate pe cale
judecătorească, au făcut mai apoi obiectul unei importante tranzacţii

în cadrul Casei de licitaţii Artmark. Date în custodie Muzeului
Judeţean de Artă Prahova, ele vor putea fi admirate în cadrul

expunerii cvasipermanente a muzeului, alăturându-se patrimoniului
de o valoare certă, recunoscută, deja existent al muzeului.

Golgota este cea mai mare lucrare de Nicolae Tonitza scoasă în
circuitul pieţei de artă, care a stabilit un record de autor pentru

opera artistului, fiind achiziţionată cu 125 000 de euro.
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Iniţiativa proprietarului este lăudabilă şi demnă de a servi ca model
şi altor colecţionari. Lucrările de patrimoniu aflate în colecţiile

particulare nu sunt cunoscute nici de către public, nici chiar de către
specialişti, condiţii în care decizia de a oferi opere în expunere

muzeală contribuie la creşterea vizibilităţii lucrărilor, în beneficiul
tuturor iubitorilor de artă.

 

La conferinţa de presă vor participa dl. Valeriu Sângeorzan,
director de marketing Artmark, dl. Florin Sicoie, directorul

Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“ şi d-na
Alice Neculea, director adjunct al M.J.A.P

 

Programul conferinţei constă în prezentarea celor două lucrări şi a
contextului în care ele sunt propuse muzeului de a intra în custodie,

pauză de cafea urmată de întrebări din partea presei.

     

Departamentul de servicii educative, relaţii publice şi documentare al
Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“
Ploieşti, B-dul Independenţei nr.1; tel./fax: 0244511375, tel.:

0244522264
Site: www.artmuseum.ro; e-mail: office@artmuseum.ro
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