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SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ CU
ECATERINA VRANA

Ecaterina Vrana (1969-2019) este
contemporană neoexpresionistă.

o

artistă

Compozițiile sale redau emoții puternice și sunt
încărcate de o mulțime simboluri și motive.
Universul artistei este un adevărat alfabet vizual,
pe care îl vom descifra împreună.
Ecaterina Vrana a avut numeroase expoziții
personale și de grup, fiind prima artistă de origine
română expozantă la Armory Show, New York
(2016).
Expoziția „Ecaterina Vrana: UnSeen” propune o
radiografiere a motivelor simbolice întâlnite pe
întregul parcurs al creației artistei.

ARTA CONTEMPORANĂ
este realizată de artiști care trăiesc în zilele
noastre. O modalitate prin care artiștii
contemporani își surprind privitorii este
utilizarea unor materiale neașteptate pentru a
crea artă. Astăzi se poate face artă din orice:
vopsea, ceară, sticlă, metal, materiale plastice,
materiale reciclabile, ba chiar și corpul
artistului.

Artiștii contemporani adoră să te provoace
sau chiar să te intimideze. Ei nu îți oferă
aproape niciodată răspunsuri, în schimb îți
pun foarte multe întrebări. Ești pregătit să le
auzi?

Este foarte posibil să mai fi văzut acest tablou.
Se numește Țipătul și a fost realizat de Edvard
Munch. El a fost considerat unul dintre primii
pictorii expresioniști.

Expresionismul este un curent artistic de la
începutul secolului XX. Artiștii expresioniști
comunică sentimente puternice în lucrările
lor, prin linii, forme și culori intense. Ca o
continuare și o reinterpretare a acestui
curent, la mijlocul anilor 1970 apare și
neoexpresionismul.

1. Ecaterinei Vrana îi place să se joace cu
simbolurile. În lumea ei plină de fantezie și
poezie există: stropitoare-femei, oameni de
zăpadă
colorați,
dar
și
animale
care
simbolizează anumite stări sufletești. Caută în
lucrările din expoziție astfel de creaturi fragile.
Scrie mai jos ce animale ai găsit:

Desenează unul dintre ele la alegere.

2. Ecaterina Vrana are o modalitate sculpturală
de a folosi vopseaua (pasta), prin alăturarea de
culori contrastante. Alege o astfel de lucrare și
scrie mai jos ce culori a folosit artista.

Privește cu atenție tușa pe care a lăsat-o
pensula pe lucrare. Imaginează-ți gestul și fă-l
și tu în aer. Încercuiește cuvintele care descriu
modul în care artista și-a mișcat pensula:
UŞOR
REPEDE
CU GRIJĂ
ENERGIC

3. Deseori artistei îi place să introducă în
compozițiile sale bucăți de gânduri așternute
sub forma unor texte scrise de mână. Ca și
cum ar vrea să ne ofere mai multe informații
despre momentul în care a realizat acea
lucrare.
Alege-ți o astfel de compoziție care are în ea
și ceva scris. Ce mesaj crezi că s-ar potrivi să
apară în lucrare?

4. Pe lângă scurte texte, în lucrările artistei se
mai strecoară și materiale inedite. Caută
lucrarea în care apare, pe lângă desen și
culoare, o foița aurie de ciocolată.
Scrie titlul aici:
Desenează mai jos o imagine care arată cum
ai crea tu o lucrare de artă cu acel material:

5. Uneori este bine să știi ce stări sufletești a a
explorat artistul în lucrările sale. Caută în
expoziție o lucrare care îți provoacă fericire și
alta care îți provoacă tristețe.
Fericire:
Tristețe:
Tu cum ai desena tristețea?

6. Fă un mic inventar al obiectelor din viața
de zi cu zi care se regăsesc în lucrările
Ecaterinei Vrana.

Alege unul dintre obiecte și scrie mai jos o
scurtă poezie fără rimă despre el.

7. Culoarea exprimă uneori o stare de spirit
sau o emoţie. Roșu, de exemplu, ar putea
însemna
dragoste.
Galbenul
ar
putea
reprezenta fericirea. Ce culoare predomină în
această lucrare?
Ce stare sufletească exprimă lucrarea?
Entuziasm
Singurătate
Tristețe
Plictiseală
Altceva. Ce anume?

8. Artiștii pot folosi liniile pentru a transmite
mișcarea. Liniile netede și ondulate pot
face ca ceva să pară calm. Liniile în zig-zag au
multă energie.
Ce tipuri de linii vezi în această lucrare de
artă? Desenează-le mai jos.

9. Liniile pot fi de adesea semne dintr-un
alfabet artistic.
Desenează cât mai schițat un obiect dintr-una
dintre lucrările care te inspiră. Repetă desenul
de trei ori, așa cum a făcut și Ecaterina Vrana.
Cum este cel de-al treilea față de cel dintâi?

10. În această expoziție am găsit o lucrare de
artă care:

M-a surprins
M-a făcut să râd
Mi-a adus aminte de
M-a inspirat să

M-a dus cu gândul la
M-a provocat să

PENTRU ACASĂ

Pe două foi de hârtie așază un strat
generos de culoare, de preferat
tempera sau guașă. Cu vârful unei
pensule desenează în stratul de pastă
ce ai vrea să se vadă deasupra
fundalului.
Lucrarea ta va semăna cu o linogravură
(*procedeu de multiplicare pe hârtie a
unui desen săpat într-o placă de
linoleum).

FELICITĂRI! AI TERMINAT CU BINE
ACEST TRASEU!
ÎN
ARTA
CONTEMPORANĂ
NU
EXISTĂ RĂSPUNSURI GREȘITE, CI
POATE DOAR ÎNTREBĂRI FĂRĂ
RĂSPUNS. DAR STAI LINIȘTIT, LA
UN MOMENT DAT ÎȚI VEI DA
RĂSPUNSUL ȘI LA ELE.
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