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Cemaivândromânii

L
a Hong Kong, în licita-
þia �20th/21st Century
Art Evening Sale� din
data de 30 noiembrie de
acolo, s-a vândut � De-
generate Art�, o picturã
de Adrian Ghenie, cu
56,850 milioane de

HKD, adicã dolari Hong
Kong, ceea ce înseamnã 7,1
milioane de euro sau 7,5 mi-
lioane de dolari americani.
Dupã nume, artistul pare a fi
român.

Glumim, desigur, este chiar
Adrian Ghenie, tânãrul ºi im-
petuosul pictor român care ne uimeºte,
de ceva ani, cu vânzãri de milioane la
mari case internaþionale ºi la licitaþiile
pe care acestea le organizeazã peste tot
în lume. Hong Kong a devenit locul
preferat pentru vânzãrile recente ale
picturilor luiAdrianGhenie.Vânzarea

s-a produs la sediul din Hong Kong al
casei Christie�s, dar înmai s-a dat tot o
picturã numitã �Degenerate Art�, la o
licitaþie Sotheby�s, în New York. Am
zis lunamai? Afost o licitaþie din seria
campaniei de primãvarã, �The Now
Evenig Auction�, adicã de contempo-
ranede acum.Preþul a fostmare, foarte

mare, cel mai mare, adicã 9,2
milioane de dolari americani.
Tot atunci, �The Trip�, tot de
Ghenie, cea cu Picasso, a
primit 4,5 milioane de dolari.

188 de picturi ºi sculpturi a
propusArtmark la licitaþia din
iarna asta, însã niciuna de

Adrian Ghenie, de aceastã datã. Dar
au fost oferte pentru toatã lumea, pen-
tru toate gusturile bune, pentru toate
veniturile, pe persoanã sau pe firmã.
Fãrã tentaþia unui clasament, sã înce-
pem cu o adjudecare de 90 de mii de
euro, semnatã Luchian. Este o pânzã

semicircularã, Art Nouveau, un sim-
bol al toamnei dintr-un ciclu de, evi-
dent, patru alegorii sezoniere coman-
date de Victor Antonescu în 1901,
pentru casa sa din Bucureºti, aflatã pe
bulevardul Colþei. Fost ministru de
externe în guvernele lui Tãtãrãscu,
Victor Antonescu a construit pe
moºia lui din Vitãneºti-Teleorman, la
doi paºi de Alexandria, o copie a ca-
pelei StellaMaris a regineiMaria, cea
de la Balcic.

De la început amintim de pictura
Samuel Mützner adjudecatã cu 60 de
mii de euro, pornind de la o evaluare
ce nu depãºea 45 de mii. Samuel
Mützner a fost un artist român cãlãtor,
care a petrecut ani întregi pemaimulte
continente. În 1912 a ajuns în Japonia,
de unde ne-au parvenit mai multe lu-
crãri. Cea adjudecatã recent la
Artmark aratã o scenã de primãvarã cu
cireºi înfloriþi exploziv, într-un templu

shintoist din Kyoto, Kitano Tenmangã
pe numele sãu. Tot 60 de mii de euro
s-au licitat pentru un �Rege nebun�,
din 1980, de Corneliu Baba.

Din colecþia Ioanei Þuculescu, fii-
ca pictorului, s-a vândut, cu 26 de mii
de euro, o lucrare în ulei pe hârtie lipi-
tã pe carton, intitulatã �Lansare în
roºu�. Douã picturi de Sabin Bãlaºa
au primit 16 mii de euro, fiecare. Pri-
ma este din 1987 ºi are personajele lui
onirice, iar a doua, din 1984, este tot
de vis, dar mai terestru, deºi este ac-
vatic, cu nud ºi barcã cu flori. Din
1974 este �Adam ºi Eva�, cu mai pu-
þin albastru, care este doar anunþat, a
primit 17 mii de euro.

Dacã un desen de George Löwen-
dal, pictorul cu titlul de baronde veche
sorginte pan-europeanã, a plecat la
900 de euro, un studiu pentru Mitrea
Cocor, din aceeaºi fibrã a graficii ade-
vãrate, a luat 1,8 mii de euro. Mai din

zilele noastre, un desen de Georges
Mazilu, în guaºã ºi tuº, a primit acelaºi
preþ, 1,8 mii de euro.

De fapt, lucrãri de artistul român
din Occident Georges Mazilu au ple-
cat la preþuri mai mari: �Femme en
robe vénitienne�, portret în culori acri-
lice pe pânzã, s-a dat cu 4,750 de mii
de euro, �L�artiste et le modPle�, su-
perbã vedere din interiorul unui atelier
depicturã, cuoatmosferã aparte, a fost
licitatã la 7 mii de euro.

�Chivuþã cu mãrgele roºii�, de Ni-
colae Vermont, din colecþia Isidor Bir-
nberg, scriitor ºi jurist, a fost adjudeca-
tã cu 6,5 mii de euro. Dar o altã �Chi-
vuþã� de acelaºi autor, din 1926, a pri-
mit 8,5mii de euro. În perioada pre-in-
terneticã, de fapt cam pre-computeri-
cã, care corespunde cu comunismul de
la noi, m-am întrebat ce este aceea o
chivuþã.

(continuare în pagina 3)

Conacul Goleºtilor unde a pictat Nicolae Grant

Zero la zero

S
-a încheiat ºi campionatul
mondial la fotbal din Qatar.
Din întâmplare, am deschis
televizorul duminica seara.

Cumva, am prins ultimele minute.
Adicã chiar ultimele, cele de la cere-
monia de premiere. Nu mã uit la fot-
bal de decenii întregi, nu îmi pierd
vremea cu un sport în care niºte indi-
vizi obraznici ºi tatuaþi se împing ºi se
înjurã unii pe alþii. Nu ºtiu cine a ju-
cat, cine a câºtigat - ºi nici nu mã inte-
reseazã. Însã asearã întâmplarea a vrut
altceva.

Pânã sã ajung, speriat, la teleco-
mandã, am asistat, înmãrmurit, la o
scenã epocalã. Emmanuel Macron,
era pe scenã, alãturi de ºeicul Qa-
tar-ului, ºi distribuia premii. Asta deja
mi se pare deplasat. Chiar nu avea al-
tceva de fãcut Preºedintele Republicii
Franceze? În fine� Iatã faza intere-
santã. Ajunge în dreptul lui un jucãtor
francez. (Cred cã era chiar cãpitanul
echipei, dar nu sunt sigur, nu îi ºtiu).
Macron îl ia în braþe ºi începe sã îi spu-

nã ceva. Pãrea sã îl consoleze pentru
pierderea finalei. L-a þinut aºa mult,
preþ de un minut sau douã.

Ce credeþi cã fãcea omul în tricou?
Nimic. Stãtea placid, uitându-se aiu-
rea.Dupã care începe sã tragã sã plece,
vizibil plictisit. Macron îl strânge ºi
mai tare în braþe ºi îi tot zice lucruri la
ureche. Omul� nimic. Trage, insi-
stent, sã plece. Toatã scena semãna cu
momentul acela la semafor, când ºofe-
rii sunt agasaþi de câte un cerºetor sau
câte un vânzãtor de flori ofilite ori de
facturi false. Ridici geamul ºi te faci cã
nu îl vezi, înainte sã apeºi pe
accelerator.

Eumã gândesc cã dacã te ia în braþe

ditamai Preºedintele Franþei, tu, sim-
plu cetãþean al Hexagonului, fii mãcar
politicos. Ascultã ce îþi spune ºi mor-
mãie ceva protocolar. Dar jucãtorul în
cauzã, la modul cel mai vizibil, nu dã-
dea doi bani pe solemnitatea momen-
tului. Dorea sã ajungã la vestiar, sã îºi
sune contabilul ºi sã facã socoteala
pierderilor financiare.

Cam asta a ajuns fotbalul, astãzi.
Un spectacol degradant, lipsit de orice
urmã de demnitate. A se scuti!

Cândva, fotbalul era o treabã serio-
asã. Mingea circula, era spectacol. Ce
s-a întâmplat, din anii 1970 încoace,
astfel încât am ajuns aici?

(continuare în pagina 3)

ACORD LA NIVELUL UE

Industria europeanã – fãrã
gratuitate, din 2034, la
certificatele de emisii CO2

C
ertificatele de CO2 gratuite,
acordate industriei europene
pentru a rãmâne competitivã
pe plan global, vor fi elimina-

te în întregime pânã în anul 2034,
când va fi implementat deplin meca-
nismul de ajustare a limitei de carbon,
care va intra în vigoare din anul 2026,
dupã o perioadã de tranziþie de trei
ani, au stabilit negociatorii Parlamen-
tului European, Comisiei Europene ºi
Consiliului UE, în urmã cu douã zile.
În timp ce reprezentanþii Comisiei ºi
Consiliului doreau ca abia în anul
2036 sã fie eliminate certificatele de
CO2 acordate gratuit, cei ai Parla-
mentului ar fi dorit ca acest lucru sã se

întâmple în 2032, astfel cã s-a ajuns la
un compromis privind anul 2034.
Taxa de frontierã privind CO2 va fi
aplicatã unor produse precum cimen-
tul, aluminiul, îngrãºãmintele, pro-
ducþia de energie electricã, hidroge-
nul, fierul ºi oþelul.

Cotele gratuite dinETSpentru indu-
strii vor fi eliminate treptat dupã cum
urmeazã: 2026 � o reducere de 2,5%,
2027 - 5%, 2028 - 10%, 2029 - 22,5%,
2030 - 48,5%, 2031- 61%, 2032
-73,5%, 2033 - 86% ºi 2034 - 100%.

Cu toate acestea, negociatorii s-au
oprit înainte de a introduce reduceri
pentru a proteja exporturile, argu-
mentând cã acestea s-ar fi dovedit in-

compatibile cu regulile Organizaþiei
Mondiale aComerþului. În schimb, ce-
lor 27 de naþiuni ale UE li se va acorda
dreptul la ajutoare financiare limitate
pentru a sprijini companiile care riscã
sã fie afectate de eliminarea treptatã a
certificatelor gratuite.

Mecanismul de ajustare a frontierei
de carbon (CBAM), asupra cãruia de-
putaþii europeni au ajuns la un acord cu
Consiliul UE ºi Comisia Europeanã la
începutul sãptãmânii trecute, va fi in-
trodus treptat cu aceeaºi vitezã cu care
vor fi eliminatecotelegratuitedinETS.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

Luna
cadourilor
pentru
copii, în
varianta
financiarã

P
rogramul Junior Centenar din
partea statului, dar ºi conturi-
le pentru copii din partea bãn-
cilor pot oferi ceva câºtiguri

suplimentare economiiilor destinate
celor mici.

Pânã la finalul lunii decembrie se
poate alimenta contul JuniorCentenar,
deschis pe numele fiecãrui copil sub
18 ani la Trezorerie. Lansat în 2018,
programul îºi propunea sã stimuleze
economisirea pentru copii, aceºtia
urmând sã intre în posesia sumelor
acumulate la majorat.

Cei care pot economiºi minim
1200 lei pe an pe numele unuia sau
mai multor copii, primesc din partea
statului un bonus de 50% din suma
economisitã (în limita a 600 de lei),
iar soldul contului primeºte o
dobândã de 3%pe an.Aici armai fi de
lucrat pentru cã, în momentul lansãrii
programului, o dobândã de 3% era
chiar uºor mai bunã decât media
dobânzilor bancare, dar, între timp, pe
fondul majorãrii inflaþiei, dobânzile
la termen la un an au ajuns semnifica-
tiv peste acest nivel, uzual între 7-9%
pe an.

Astfel încât cei care vor sã culeagã
maxim de beneficii de pe urma contu-
rilor copiilor din dotare pot folosi con-
tul Junior Centenar pentru economii
de 1.200 de lei pentru a primi bonusul
de 600 de lei pe an din partea statului,
iar restul de bani ce pot fi economisiþi
pot fi redirecþionaþi spre soluþiile oferi-
te de bãnci.

Trebuie spus cã bãncile oferã deja
conturi curente cu card ataºat pentru
copii ºi depozite sau conturi de acu-
mulare deschise pe numele acestora,
în ideea familiarizãrii acestora din
timp cu produsele ºi ofertele finan-
ciare.

ING a lansat recent pachetul ING
Youg, ce presupune un card de debit ºi
acces în aplicaþia Home Bank pentru
copii între 10 ºi 18 ani, produse oferite
fãrã comisioane ºi costuri de admini-
strare. Dacã ING permite plãþile ºi re-
tragerile de numerar fãrã restricþii,
UniCredit Bank prin pachetul Master-
card Young oferã tranzacþii doar în li-
mita sumei de 200 de lei ºi blocheazã
tranzacþiile pentru adulþi de care ar pu-
tea fi tentaþi copiii.

CRISTIANDOGARU
(continuare în pagina 4)

MARIUS
TIÞA

Cândva, fotbalul era o treabã serioasã.
Mingea circula, era spectacol. Ce s-a
întâmplat, din anii 1970 încoace, astfel
încât am ajuns aici?


