150 UNArte - Artă și Vin
Când Arta întâlnește Vinul se dezvăluie un întreg univers
"150 UNArte" este colecția în ediție limitată ce împletește cele două mari domenii, arta și vinul.
Prezentat publicului într-un singur exemplar expus în Muzeul Național de Artă Contemporană, conceptul cuprinde 50 de casete de
lemn, a câte 3 sticle. Colectia realizată de Crama Oprișor este special creată evenimentului de aniversare al celor 150 de ani împliniți
de la înființarea Școlii Naționale de Bell Arte.
Reproducerile de pe etichete sunt după lucrări ce aparțin Muzeului Universității Naționale de Arte București, indicând cele trei mari
direcții ce au stat la baza fondării acestei importante instituții de cultură românești - desenul, pictura și sculptura:
Gheorghe Ioanid - “Studiu de nud”, 1864
Dimitrie Serafim - “Portret de femeie”, 1878
Carol Storck - “Portretul lui Theodor Aman”, 1892
Vinul este un cupaj roșu sec din recolta anului 2012. Acest vin-eveniment se dezvăluie prin aroma intensă şi plăcută ce îmbină
cireșele negre cu prunele uscate și ciocolata neagră. După ce ochiul contemplă rubiniul închis al culorii, descoperim un vin puternic,
echilibrat, cu tanini bine copți și integrați într-o structură elegantă în care condimentele din Shiraz se împletesc armonios cu finețea
Pinotului Noir, catifelarea Merlotului și forța Cabernetului Sauvignon, toate cele 4 soiuri fiind folosite pentru crearea acestui vin.
Ideea existenței unui astfel de proiect de artă și vin, într-un moment aniversar important, se dorește a fi un prim pas în parteneriatul
dintre Universitatea Națională de Arte din București și Crama Oprișor.
Beneficiile obținute în urma vânzării celor 50 de cutii se vor întoarce, în totalitate, către studenții și absolvenții Universității, ca
perspectivă a valorilor ce vor crește, dar și ca recunoaștere a rolului educației și formării artistice într-o astfel de instituție de cultură
națională.

Cu acordul persoanelor ce vor achiziționa aceste lucrări, , numele acestora vor fi menționate în evenimentele de acordare a Bursei
pentru 150 UNArte, ca un semn de recunoștință pentru contribuția adusă acestui proiect UNArte - Crama Oprișor.
Prețul de vânzare al unei casete, fiecare înseriata de la 2 la 49, este de 1000 Lei (inlc TVA)
Casetele cu seriile 1 și 50 rămân în patrimoniul UNArte, respectiv Crama Oprișor.
Casetele cu seriile de la 2 până la 25 se pot achiziționa de la Asociația UNArte
Contact : Petruța Fluieraș; p.fluieras@gmail.com; tel : 0741040747
Casetele cu seriile de la 26 până la 49 se pot achiziționa de la Crama Oprișor
Contact : Ioana Ștefan ; comenzi@crama-oprisor.ro; tel – 0744381500

