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"Fata cu iPod", tabloul favorit al publicului la
concursul National Portrait Gallery
Portretul unei fete care asculta muzica in castile iPod-ului a fost desemnat
“tabloul favorit al publicului” la concursul organizat in acest an de “National
Portrait Gallery” din Londra, informeaza artdaily.com.
Realizata de cehul Michal Ozibko, pictura a strans nu mai putin de 4.127 de voturi in perioada 24
iunie – 5 septembrie, dintr-un total de 25.980 de voturi exprimate in contul concursului.
Intitulata sugestiv “iDeath”, pictura este reprezentarea stilizata a unei tinere pe nume Jana, o
colega de scoala pe care Michal o considera o persoana interesanta.
Tabloul ii infatiseaza doar capul si putin din umeri, avand parul roscat strans in doua cocuri
laterale. Ineditul portretului sau rezida insa in firele de la castile de iPod care i se vad iesind din
urechi.
Tanara Jana seamana izbitor cu celebra “Fata cu cercelul de perla” al pictorului olandez Johannes
Vermeer, o apropiere care pare sa fi fost trecuta cu vederea de artist.
O evidenta sursa de inspiratie venita tocmai din subtilitatea portretistica a tehnicii lui Vermeer,
“iDeath” poate fi interpretata ca o imagine reprezentativa a erei tehnologice, o trezire ironica din
visul artistic clasic catre realitatea vida postmoderna.
Locul al doilea in concursul organizat de “National Portrait Gallery” a fost adjudecat de “Santinela”
pictoritei Lyndsey Jameson, cu 2.500 de vorturi, in timp ce “bronzul” a fost acordat lucrarii realizate
de Daniel Enkaoua, “Le Grand Nathan”, care a strans putin peste 2.000 dintre voturile publicului.
Ochii Janei privesc in jos, catre un iPod imaginar, insa privitorului ii este indusa ideea ca fata este
atat de absorbita de muzica din casti, incat lumea exterioara a trecut intr-un plan secund.
Autorul picturii spune ca in acest fel a creat ceva reprezentativ pentru oamenii pe care ii
intalneste zilnic pe strada.
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