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BINE AȚI VENIT!
Colecția de artă a Parlamentului European conține 
peste 500 de tablouri, sculpturi și alte opere de 
artă contemporană din state membre ale Uniunii 
Europene, precum și lucrări din țări care nu sunt 
membre ale Uniunii Europene.

Colecția a fost inițiată în 1980 de Simone Veil, președintele Parlamentului 
în acea perioadă, pentru a promova arta și diversitatea. La început s-a 
urmărit să se aducă laolaltă opere de artă din cele zece state membre 
reprezentate în Parlamentul European, dând întâietate artiștilor tineri 
care obținuseră deja o anumită recunoaștere și un anumit prestigiu. De 
atunci, Parlamentul European colecționează opere de artă prin achiziții 
sau donații. Această colecție a devenit una dintre cele mai vaste și mai 
interesante colecții de artă contemporană din ultimii 30 de ani.

Ea se axează pe arta contemporană nu în accepțiunea de stil artistic, ci 
de artă creată în cursul vieții noastre. Prin definiție, arta contemporană 
evoluează și contestă definiția artei „înalte” și cea a artei „de masă”. 
În ultimii ani, arta contemporană s-a îmbogățit cu elemente ironice, 
experimentale, comerciale și conceptuale. Noile materiale, medii 
artistice, activități, concepte și elementele de kitsch au lărgit, la rândul 
lor, definiția acestui curent.

Colecția este expusă în spații publice și comune aflate în clădirile 
Parlamentului European de la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg și în 
birourile de legătură ale Parlamentului European din întreaga Europă.

Colecția de artă reflectă valori fundamentale ale Parlamentului 
European, cum ar fi promovarea culturii, dialogul intercultural și 
respectul pentru diversitatea culturală. Pluralitatea de stiluri, perioade, 
artiști și țări a colecției aduce în prim-plan bogăția și diversitatea 
culturală a Uniunii Europene. Varietatea care rezultă din acestea 
ilustrează bine deviza Uniunii Europene, „Uniți în diversitate”; 
deviza europenilor devine astfel și deviza artei.

Expoziția din hemiciclu prezintă opere de artă din state membre foste 
și actuale ale Uniunii Europene. Pentru a face mai ușor de observat 
diversitatea culturală a Uniunii Europene și a înlesni comparațiile, 
operele de artă sunt expuse pe teme.

Sperăm să vă placă expoziția. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne 
contactați la adresa de e-mail art@ep.europa.eu
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PLANUL 
EXPOZIȚIEI

1 Olivier STREBELLE Confluențe (Confluences) 

2 Imi KNOEBEL Canapea albastră (Canapé Blau)

3 Peter DOIG Casa secretă (Stealth House) 

4 Ona B. Spațiu zero (Zero Space) 

5 Michael CRAIG-MARTIN Pictură verde închis (Dark Green Painting) 

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Om istovit)

7 Viorel MĂRGINEAN Peisaj ritmat

8 Erik ŠILLE Îți distrug casa, încet (Slowly I damage your home)

9 Petr MALINA Cabana de lângă lac I (Chakta u jezírka I)

10 Lucien WERCOLLIER Străpungerea (La transpercée)

11 Włodzimierz PAWLAK Mănușă de protecție (Rękawica ochronna)

12 Ger SWEENEY În vânt (Into the wind)

13 Vítor POMAR Fără titlu (Sem titulo)

14 Brigitte KOWANZ Strălucire strălucire (Leuchten Leuchten)

15 Rea AFANDITOU Iată-mă (Eίμαι εδώ)

16 Arjan PREGL Natură (Narava)

17 Marlene DUMAS Rugați-vă pentru mine (Bid voor mij)

18 Madeleine GERA Portretul lui Alexei cu un pahar  
(Ritratt ta ‘Alexi b’tazza)

19 Valerio ADAMI Personaj (Personaggio)

20 Andrey DANIEL Coastele Europei sau Marco Polo se întâlnește cu Erasmus  
(Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм)

21 Maria BLOMBÄRG Erou (Hjälte)

22 Yannis GAITIS Parada (Η παρέλαση)

23 Boris BUĆAN Diptic: 1. Păsări înghețate; 2. Piață și porumbei  
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Trznica i golubovi)

24 Jörg IMMENDORFF Votează! (Wähle!)

25 Margrethe AGGER Două gâște (To gæs)

26 Péter SZARKA Societate secretă (Titkos társaság)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Nașterea lumii (Maailman synty)

28 Dominique SOSOLIC Memoria timpului (La mémoire du temps)

29 Vineta KAULAČA Memorie vizuală (Visual Memory)

30 Jaan ELKEN Bătând la Poarta Raiului  
(Knock, knock knocking On Heaven's Door)

31 Antoni CLAVÉ New York II 
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SCARA 
CENTRALĂ ȘI 
BALCONUL
Arta contemporană are numeroase 
stiluri, forme și dimensiuni.



Olivier STREBELLE  
(1927-2017)
Confluențe 
(Confluences)

1992

Oțel inoxidabil șlefuit
12 x 7 m
Belgia

Imi KNOEBEL  
(născut în 1940)
Canapea albastră 
(Canapé Blau)

1989

Ulei pe lemn
140 x 220 cm
Germania

„Când am văzut scara, mi-am imaginat că trebuie să 
existe una în centru.”

Stilul lui Olivier Strebelle este unul al sculpturilor mari, 
monumentale. Forma finală a operelor sale este dată, 
în principal, de procesul său creator și de alegerea 
materialelor. Strebelle și-a creat adesea sculpturile în 
contextul unei arhitecturi specifice sau al spațiilor urbane. 
Cu alura lor liniară și suplă, sculpturile sale mizează pe 
mișcarea ochilor care le observă.

„Yves Klein și-a pictat pânzele în albastru, Lucio Fontana și 
le-a marcat cu tăieturi. Ce a mai rămas de făcut? Dacă vrei 
să faci ceva, să rămâi viu, trebuie să te gândești la ceva la fel 
de radical.”

Knoebel este cunoscut pentru tablourile și sculpturile sale 
minimaliste, abstracte. „Messerschnitt” sau „tăietura de 
cuțit” este o tehnică la care recurge de multe ori, la fel ca 
la folosirea în mod curent a culorilor primare: roșu, galben 
și albastru. Din 1975, Imi Knoebel lucrează la o serie de 
opere intitulată „Mennigebilder”, care își trage numele de 
la culoarea roșu-portocaliu aprins a vopselei anticorozive 
folosite la construcțiile din oțel. Între 1987 și 1991, Knoebel 
a creat seria „Canapé” (Canapele), folosind diverse culori 
primare: roșu, galben și albastru. Îmbrățișând tendința 
generației sale de a recurge la procedee industriale, Imi 
Knoebel a început să folosească vopsea anticorozivă 
destinată construcțiilor din oțel; acest material i-a inspirat 
o serie întreagă de lucrări:  „Mennigebilder”. Materiale 
industriale similare s-au folosit în seria „Canapé”  
(1987-1991), bine exemplificată de „Canapé Blau”.

2

1



Peter DOIG  
(născut în 1959)
Casa secretă 
(Stealth House)

1992

Ulei pe pânză
199 x 250 cm
Regatul Unit

© SABAM Belgium 2018

Ona B.  
(născută în 1957) 
Spațiu zero 
(Zero Space)

1997

Ulei pe pânză
200 x 180 cm
Austria

„Am vrut întotdeauna să creez picturi care povestesc 
ceva și care sugerează lucruri.”

Opera lui Peter Doig se inspiră din fotografii sau filme, 
dar nu se bazează niciodată pe mediul cotidian sau pe 
o experiență reală. Imaginile pe care le folosește sunt 
inconfundabile și trimit adesea la amintiri personale. 
Picturile sale transpun fragmente atemporale din 
lumea reală într-o lume fantastică, distantă și 
tulburătoare a reflecțiilor.

„Roșul îmi dădea o senzație atât de plăcută... mă 
simțeam acasă în tablourile mele. Culoarea roșu 
înseamnă forță, și energie, și bucurie. La fel ca soarele 
sau ca sângele... dar într-un sens pozitiv. Niciodată 
culoarea asta nu mi-a inspirat agresivitate.”

Fiindcă roșul ocupă un loc de cinste în lucrările sale, 
opera Onei B. ne trimite cu gândul la feminitate 
și senzualitate. Pentru Ona B., această culoare are 
întotdeauna o semnificație pozitivă, exprimând 
impulsul, forța, bucuria și starea de bine. Opera sa 
ține de mai multe medii artistice și include tablouri, 
instalații, reprezentații, fotografii și piese muzicale.

ONA B. este interesată de elemente transcendentale 
precum metacomunicarea, meditația, visele și filosofia 
Zen și abordează și chestiuni sociopolitice. Ceea ce o 
stimulează este frica de necunoscut și dorul de infinit.
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(născut în 1941)
Pictură verde închis 
(Dark Green Painting)

1991

Vopsea acrilică și ghips pe 
pânză
213,5 x 213,5 cm
Regatul Unit

© SABAM Belgium 2018

„Deseori căutăm ceva deosebit în obiectele sau în 
evenimentele deosebite, dar, în realitate, dacă am reuși 
să înțelegem natura lucrurilor obișnuite, am fi mai 
aproape de esența vieții.”

În anii ’90, interesul lui Michael Craig-Martin s-a 
deplasat hotărât către pictură, el folosind motive 
îndrăzneț conturate și palete coloristice țipătoare. 
Artistul creează situații în care prejudecățile pe 
care le-ar putea avea privitorul față de suprafețele 
abstracte sau de suprafețele de reprezentare sunt 
în permanență modificate sau răsturnate. În 1991, 
a pictat o serie de tablouri inspirată din grile, cum 
ar fi Pictură verde închis, unde suprafața în carouri 
este evidentă atât în desen și în fundal, cât și 
în profunzime.
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS    
(născut în 1969)                                                                      
Pavargęs žmogus 
(Om istovit)

1998

Vopsea acrilică și ulei 
pe pânză
174 x 209 cm 
Lituania

„Culorile severe și uneori contrastante din tablourile mele 
provin, în mare măsură, din reflectarea lumii contemporane. 
Utilizez o armonie de culori complexă și netradițională – 
culori care îndrăznesc să vorbească curajos și răspicat.”

Figură proeminentă a curentului expresionist contemporan 
din Lituania, Vilmantas Marcinkevičius analizează sinele 
înaintând pe toate căile de identitate și identificare pe care 
i le oferă prezentul. Figura umană, abordată de manieră 
spontană și liberă, reprezintă punctul central al operei 
sale. Cu ajutorul acestui motiv recurent, artistul pune 
uneori întrebări incomode despre trecut și prezent, despre 
individ și societatea în care (nu) își găsește locul, sau despre 
perspectiva politică și economică și modul în care acestea 
afectează destinul personal. 



Viorel MĂRGINEAN  
(născut în 1933)
Peisaj ritmat 
2002
Vopsea acrilică pe pânză
200 x 350 cm
România

„... tot timpul am văzut lucrurile de sus, larg 
și cuprinzător.”

Mărginean observă atent natura și schimbările 
sale și își inserează fragmentele în compoziții 
vaste, transpunând peisajele în structuri stilizate 
și dinamice și creându-și astfel propriile viziuni 
imaginare. Opera sa se inspiră mult din regiunea 
copilăriei sale, Transilvania. 

Erik ŠILLE  
(născut în 1978)
Îți distrug casa, încet 
(Slowly I damage  
your home)

2008

Ulei pe pânză
220 x 180 cm
Slovacia

„Ne putem spăla creierul până la a-l face să 
devină curat?”

Erik Šille face uz de imagistica mijloacelor 
electronice, a „culturii consumeriste”, pentru a-și 
povesti paradoxalele sale istorii. Într-o lume 
suprarealistă construită mental, chiar utopică, 
ne confruntăm cu probleme umane reale cărora 
trebuie să le facem față. Artistul juxtapune aici 
drăgălășenia acestor creaturi amuzante, ca niște 
jucării, brutalității și durității scenei. Cu o naivitate 
aproape infantilă, el descrie un act crud, distructiv 
și, după cum sugerează titlul, calculat de incendiere 
a unei locuințe.
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Petr MALINA  
(născut în 1976)
Cabana de lângă lac I  
(Chakta u jezírka I)

2005

Ulei pe pânză
45 x 60 cm
Republica Cehă

„Să te cufunzi mult timp în subiect.”

Opera artistică a lui Petr Malina este impregnată 
de idealism, atât în privința subiectelor alese, cât 
și a esteticii. Așadar, picturile sale degajă o aură de 
simplicitate pașnică care, surprinzător, anticipa încă 
de pe atunci, iar acum oglindește reprezentarea 
idealizată a vieții de zi cu zi pe care o vedem pe 
platformele de comunicare socială.  
Cu subiecte banale, dar cu un stil indelebil de grafic 
și de rafinat, picturile sale se aseamănă unui jurnal 
de călătorie fără absolut niciun incident, vieții de 
zi cu zi devenite subiect de teatru, unei întâmplări 
grijuliu planificate. Ancorată în timp, dar totodată 
atemporală, arta lui Petr Malina înfățișează o rutină 
idilică, dar ușor de înțeles.

9



ARTA ABSTRACTĂ  
ȘI  
ARTA FIGURATIVĂ
Contrastul dintre expresiile artistice 
care fie se reduc radical la elementele 
esențiale, fie reprezintă simboluri și obiecte 
recognoscibile demonstrează diversitatea 
artei contemporane.



Lucien WERCOLLIER  
(1908-2002) 
Străpungerea 
(La transpercée)

1959

Bronz patinat
64 x 50 x 45 cm
Luxemburg

© SABAM Belgium 2018

Włodzimierz PAWLAK  
(născut în 1957) 
Mănușă de protecție 
(Rękawica ochronna)

1987

Ulei pe pânză
130 x 150 cm 
Polonia

„Volumele pure și ordinea foarte clară au avut o 
importanță capitală pentru mine.”

Inspirate inițial de Mallol, Brâncuși și Arp, 
sculpturile lui Lucien Wercollier au evoluat către un 
limbaj abstract, punând accentul pe elementele 
pur sculpturale. Piatra, alabastrul, marmura, sticla, 
dar mai ales bronzul au fost materialele preferate 
cu ajutorul cărora a descoperit forme stilizate, 
organice, cu o subtilă întrepătrundere a luminii și 
umbrelor. Șlefuite cu blândețe, operele sale degajă 
o armonie profundă, care favorizează curbele în 
detrimentul liniilor drepte.

„Mă îndepărtez ușor-ușor de conceptul tradițional de 
pictură. Refuz ornamentarea, pictura mea este foarte 
simplă și modestă.”

Ca membru al cercului artistic „Gruppa”, 
Włodzimierz Pawlak a făcut parte din curentul 
artistic independent al anilor ‘80. El e pictor, artist 
performativ, poet și profesor; arta sa își are originea 
în considerații teoretice. Operele sale pot fi văzute 
ca transformări simbolice sau metafore concrete, 
care reflectă și comentează situația socială și 
politică, cum ar fi în cazul legii marțiale, precum și 
alte probleme contemporane. Umorul și ironia fac 
parte integrantă din expresia sa vizuală.
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Vítor POMAR  
(născut în 1949)
Fără titlu 
(Sem titulo)

1983

Vopsea acrilică pe pânză
193 x 195 cm
Portugalia

© SABAM Belgium 2018

Ger SWEENEY  
(născut în 1959)
În vânt 
(Into the wind)

1994

Vopsea acrilică pe pânză
153 x 138 cm
Irlanda

„Uneori nu e nimic de făcut, n-am unde să mă duc; și atunci, 
cum trebuie să fac ceva, încep să pictez.”

Opera timpurie a lui Vítor Pomar este dominată de o paletă 
în alb și negru; doar mai târziu a început să utilizeze culorile. 
Influențat de budismul Zen, Pomar are un stil abstract 
expresionist, fiind ferm convins că procesul de creație își 
are originea în adâncurile psihicului uman. Artistul îmbină 
spiritualitatea cu experimentalismul, suprapunând mai 
multe tehnici artistice, cum ar fi pictura, desenul, videoul, 
filmul, fotografia și sculptura.

„Aceste elemente de bază, ritmurile liniare, culoarea, gesturile 
și întâmplarea, precum și senzația generală de mișcare sunt 
sintetizate pe măsură ce mă apropii de suprafață ca atare – un 
câmp plat sau superficial al activității vizuale – căreia îi aplic 
strategii ce țin de culoare și compoziție.”

Relația lui Ger Sweeney cu peisajul a evoluat în ritmul 
sentimentelor și amintirilor sale intime. Odată ce și-a încheiat 
trecerea de la fotorealism la expresionismul abstract, Ger 
Sweeney a început să lucreze numai din amintiri, creând 
forme abstracte dintr-un sentiment sau o impresie care i se 
imprimaseră bine în memorie. E greu de spus exact la ce se 
referă „În vânt”, dar acest lucru nu are o importanță capitală. 
Compoziția tabloului, impusă mai ales de tușele suave de 
pensulă, dă senzația de spațiu distorsionat. E ca și cum 
integritatea fizică a lucrurilor reprezentate e instabilă în așa 
măsură încât pictorul nu a putut surprinde decât imaginea 
încețoșată a unui haos chimic. Un haos care seamănă mult, 
la urma-urmei, cu amintirile de care se folosește ca să creeze 
tablouri intime și fascinante.
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Marlene DUMAS  
(născută în 1953)
Rugați-vă pentru mine 
(Bid voor mij)

2004

Acuarelă pe hârtie (6 foi)
130 x 73 cm
Țările de Jos

„Arta modernă este, prin însăși natura sa, o activitate 
netradițională sau care urmărește mai degrabă să 
ne lărgească noțiunea de «tradițional» și pe cea de 
«normal». Menirea artei este să ne ajute să vedem mai 
mult, nu mai puțin.”

Opera figurativă a Marlenei Dumas este inspirată 
de fotografii, decupaje din ziare sau reviste, precum 
și de amintirile personale. Tehnica sa unică de a 
folosi uleiul pe pânză sau cerneala și acuarela pe 
hârtie duce la nașterea figurilor tipice operei sale, 
decolorate, cu trăsături deformate și spectrale. 
Temele sale de predilecție sunt rasa, erotismul 
și pornografia, violența și tandrețea, vinovăția 
și inocența. Imaginile cu profunzimi psihologice 
prezintă o intimitate tulburătoare, creând o tensiune 
intensă și confruntând privitorul cu propriile 
prejudecăți și spaime. Marlene Dumas este unul 
dintre cei mai renumiți artiști ai epocii noastre. 
Operele ei redau viața în întreaga sa complexitate.
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LUMINA ÎN ARTĂ
Evoluțiile tehnologiilor dau obiectelor de 
artă contemporană posibilitatea de a se 
juca în fel și chip cu lumina: cu ajutorul 
materialelor transparente, al culorilor vii 
sau chiar al unei surse de lumină.



Rea AFANDITOU  
(născut în 1960)
Iată-mă 
(Eίμαι εδώ)

2005

Vopsea acrilică pe plexiglas
100 x 86 x 9 cm
Cipru

Această operă a fost creată pentru expoziția „Sunt 
aici” de la Galeria Argo din Nicosia, în 2005.

Tabloul „Iată-mă” al artistului cipriot Rea Afanditou 
oferă o reprezentare a ceea ce se poate considera 
a fi ansamblul principalelor experiențe senzoriale 
asociate insulei pe care trăiește. Căldura culorilor și 
dogoarea pietrei par a se opune răcorii degajate de 
vegetația insulei, ce servește deseori drept refugiu 
binevenit. Acest tablou are rolul unei ilustrate 
ce reprezintă simțurile sau al unui inventar al 
simțurilor. 

Brigitte KOWANZ  
(născută în 1957)
Strălucire strălucire 
(Leuchten Leuchten)

1997

Vopsea acrilică, oțel, lemn și 
lumini fluorescente
120 x 180 x 19 cm
Austria

„Lumina este ceea ce vedem”.

Opera Brigittei Kowanz se conturează prin spații 
construite și interacțiuni spațiale. Artista își 
structurează cu precizie obiectele și instalațiile, în 
care interiorul și exteriorul par să se întrepătrundă 
unul cu celălalt. Lumina, limbajul și oglinzile se 
îmbină, iar fluxul lor, perceput ca nelimitat, oferă 
atât poezie, cât și noi perspective de observație.
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Arjan PREGL  
(născut în 1973)
Natură 
(Narava)

2004

Ulei pe pânză
131 x 111 cm
Slovenia

© SABAM Belgium 2018

„Sunt mulțumit de lucrările mele atunci când 
reușesc să combin în același timp trei elemente 
esențiale: raportul cu istoria artei, umorul și 
angajamentul politic.”

Grupându-și lucrările îndeosebi în cicluri tematice, 
Arjan Pregl meditează asupra rolului său în 
societate, reflectând critic și făcând legătura 
cu mediul său înconjurător, pe care îl filtrează 
în rezultatul vizual. El preia stilurile istorice de 
pictură și încearcă să le reinterpreteze într-o notă 
umoristică. În picturile sale, elementele realiste 
devin fenomene naturale stilizate, reduse la 
caracteristicile lor formale de bază prin utilizarea 
programelor informatice.
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PORTRETE
Portretele spun o mulțime de povești 
umane și roluri sociale: individ, erou sau 
figură anonimă?



Madeleine GERA  
(născută în 1960)
Portretul lui Alexei cu 
un pahar 
(Ritratt ta ‘Alexi 
b’tazza)

2001

Ulei pe pânză
89 x 79 cm 
Malta

© SABAM Belgium 2018

Valerio ADAMI  
(născut în 1935)
Personaj 
(Personaggio)

1983

Vopsea acrilică pe lemn
74,5 x 56,5 cm
Italia

„A deveni artist este un lucru complet diferit, și 
infinit mai subtil, decât a învăța să pictezi după 
regulile academice.”

Acest portret exprimă interesul imens al artistei 
pentru școala Vechilor Maeștri. Stilul portretelor 
sale continuă, în mod evident, tradiția naturalistă, 
inspirată din studiile pe care le-a făcut la Florența. 
Deși poate nu inventează nimic nou, Gera 
evidențiază elemente relativ pierdute în arta 
contemporană: observarea celor mai mici detalii și 
stăpânirea tehnicilor de pictură.

„Atunci când desenezi natura, lucrurile, «figura», 
obiectul desenului se schimbă, iar intuiția noastră 
devine subiectul. Poate că acesta este extazul ARTEI.”

Valerio Adami ține de mișcarea Pop Art din 
Italia. Obiectele sale sunt fragmentate, în culori 
non-descriptive, plate, fără perspectivă, cu 
contururi negre, încorporând o lume distantă, 
care seamănă cu imaginile comerciale. Imaginile 
stilizate și simbolice exprimă interesul său pentru 
politică, scrutând societatea modernă occidentală.
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Andrey DANIEL  
(născut în 1952) 
Coastele Europei sau Marco 
Polo se întâlnește cu Erasmus 
(Бреговете на Европа или 
Марко Поло и Еразъм)

2004

Ulei pe pânză
140 x 140 cm
Bulgaria

© SABAM Belgium 2018

Maria BLOMBÄRG  
(născută în 1945)
Erou 
(Hjälte)

1998

Colaj de textile și ace
108 x 77 cm
Suedia

„Suntem cronicari ai timpului și, dacă nu putem 
schimba lucrurile, le putem cel puțin vedea așa 
cum sunt.”

Andrey Daniel a fost întotdeauna interesat de 
Erasmus și de umanism, ambele fiind teme 
recurente în tablourile sale. „... realitatea mea este 
plină de martori, făptași, procurori și pârâți și, 
mai ales, de «persoane conexe». În plus, pictura, 
amalgamul de adevăruri, semi adevăruri, minciuni, 
ficțiuni, grotesc și apoteoză oferă un amplu 
material documentar.”

„Când lucrez cu țesături, culorile există deja. S-ar 
putea spune că pictez cu țesăturile.”

Maria Blombärg aplică bucăți mici de textile 
refolosite pe pânze desenate în prealabil, ca pixelii 
care formează o imagine. Această tehnică limitează 
automat expresia vizuală și presupune un stil 
mai abstract, mai naiv și mai simplu, amintind 
impresionismul. Ochiul spectatorului este cel care, 
de la o anumită distanță, îmbină fragmentele în 
tipare și forme.
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Yannis GAITIS  
(1923-1984)
Parada 
(Η παρέλαση)

1983

Ulei pe lemn (în relief )
160 x 115 cm
Grecia

„Anthropakias”, figurinele cu aspect uman, 
inexpresive și identice, sunt marca lui Yannis Gaitis. 
El a fost unul dintre primii pictori moderniști 
postbelici din Grecia, cu lucrări inițial suprarealiste, 
cubiste și abstracte. Mulțimile de omuleți identici 
îi vor domina apoi picturile, cu diferite variații, 
încarnând viziunea sa asupra uniformității, izolării 
și sterilității vieții maselor în mediul modern 
urban. Lipsiți de individualitate, ei sunt doar parte 
a mulțimii care se formează pe un tipar vizual 
repetitiv al unei imagini enorme.
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PĂSĂRILE
Libertatea, adesea asociată cu păsările, 
este una dintre valorile fundamentale pe 
care se întemeiază Uniunea Europeană, 
fiind susținută de Parlamentul European.



Jörg IMMENDORFF  
(1945-2007)
Votează! 
(Wähle!)

1979

Guașe pe carton
28 x 20,5 cm
Germania

© SABAM Belgium 2018

„Dacă artistul poate sau nu poate îndeplini o funcție 
socială este o întrebare fără răspuns.”

Opera lui Jörg Immendorff este marcată de 
critica sa social-politică, adesea legată de reflecții 
autobiografice. În seria Cafe Deutschland din anii  ‘70 
a explorat divizarea Germaniei. Immendorff a 
colaborat cu pictorul abstract est-german A.R. Penck  
și a fost membru al mișcării germane 
neoexpresioniste „Neue Wilde”. Stilul său figurativ 
este adesea presărat cu simbolism și ironie.

Boris BUĆAN  
(născut în 1947)
Diptic: 1. Păsări înghețate; 
2. Piață și porumbei 
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;  
2. Trznica i golubovi)

2013

Vopsea acrilică pe pânză
140 x 140 cm fiecare
Croația

© SABAM Belgium 2018

„Toată viața am încercat să creez ceva nou și bun. Voi 
să-mi spuneți dacă e important.”

Bućan s-a remarcat în crearea de afișe. „Picturile-afiș” 
în format mare, cu un pregnant caracter artistic, 
atrag atenția publicului și introduc noi concepte 
de grafică. Creând artă ambientală pentru medii 
urbane, Bućan se inspiră atât din cultura de masă și 
viața de zi cu zi, cât și din stilurile artistice istorice. 
În anii ’90 s-a orientat către pictură, păstrându-și 
însă stilul aparte de grafician. 
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Margrethe AGGER  
(născută în 1943)
Două gâște 
(To gæs)

1983

Tapiserie
87 x 68 cm
Danemarca

„Creatorii de tapiserii au alte posibilități decât 
pictorii. Noi pictăm cu firele.”

Margrethe Ager își ia motivele din natură și ia ca 
bază elemente cum ar fi cerul, marea, animalele, 
plantele și pietrele, pe care le transformă în 
tapiserii. Culorile sale vii fie trimit la obiecte 
concrete, fie sunt utilizate ca limbaj artistic al 
imaginarului. Opera sa se inspiră din Mexic și 
din multe țări nordice, inclusiv din zona rurală în 
care trăiește.



GRAFICA
În grafică se pot aplica și folosi 
felurite materiale și procese, cum ar fi 
decaparea, litografia, gravura pe lemn 
și serigrafia. Digitalizarea a adus noi 
elemente acestui mediu artistic.



Péter SZARKA  
(născut în 1964)
Societate secretă 
(Titkos társaság)

ediția 2/3

2007

Imprimare Durst Lambda
100 x 150 cm
Ungaria

Inițial student la pictură și membru al grupului de 
artă contemporană progresist Újlak din Ungaria 
post-sovietică, Péter Szarka s-a reorientat către 
imagistica digitală. Utilizând programe de 
proiectare 3D, el manipulează digital fotografii 
pentru a crea viziuni virtuale figurative onirice, 
păstrând însă perspectiva pictorului. Tehnologia de 
imprimare Durst Lambda permite obținerea unor 
imagini extrem de clare și detaliate. Urmând aceste 
noi evoluții tehnice, opera sa aduce în discuție 
efectele progresului tehnologic asupra culturii 
noastre vizuale.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(născută în 1953)
Nașterea lumii 
(Maailman synty)

ediția 7/30

1998

Gravură în polimer
97 x 140 cm
Finlanda

„Vreau să amestec cronologiile, să rup cauzalitatea și 
să creez un spațiu imaginar.”

Peisajele au fost întotdeauna baza lucrărilor sale, 
însă Eeva-Liisa Isomaa trece dincolo de realitate 
și încearcă să surprindă în imaginile sale starea 
mentală interioară. Ea creează un spațiu imaginar 
cu contururi vagi, lăsând spectatorului libertatea 
de a-l interpreta ca pașnic sau primejdios. Lucrările 
sale sunt adesea gravate în polimer și majoritatea 
sunt imprimate pe hârtie de in, pe care și-o 
produce singură. 
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Dominique SOSOLIC  
(născută în 1950)
Memoria timpului 
(La mémoire du temps)

1981

Gravură
70 x 60 cm
Franța

„O mică gravură vă poate duce într-o 
călătorie frumoasă.”

Dominique Sosolic este un gravor pasionat care 
lucrează în special în cupru, material folosit și 
de artiști istorici precum Albrecht Dürer. Cuprul 
permite delicatețe și precizie în stil, precum și 
o concentrare asupra detaliilor prin linii fine. În 
afară de elementele suprarealiste și de ilustrațiile 
poetice, opera sa este figurativă, adesea mistică, cu 
un ritm lent – opusul societății noastre de astăzi.
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SPAȚIILE URBANE
Spațiile create de oameni sunt locuri de 
conviețuire dinamică. Operele de artă 
pot surprinde diferite instantanee ale 
vieții urbane.



Vineta KAULAČA  
(născută în 1971)
Memorie vizuală 
(Visual Memory)

2004

Ulei pe pânză
13 x 10,5 cm fiecare 
(16 părți)
Letonia

„Intenția mea este de a explora percepția, [...] 
munca mea se desfășoară printr-o examinare atentă 
a surselor fotografice. Fiecare fotografie conține 
informații despre «ceea-ce-a-fost».”

Opera Vinetei Kaulača explorează conștientizarea 
realității, în mai multe tablouri care seamănă cu 
instantaneele fotografice. Sunt ca amintirile despre 
un spațiu văzut într-un anumit moment, variind 
în distanță și perspectivă și încercând să surprindă 
mișcarea la diferite niveluri. Ea reflectă realitatea 
în aceste combinații vizuale și ne confruntă cu 
propria noastră percepție asupra fluxului timpului 
și spațiului. 

Jaan ELKEN  
(născut în 1954)
Bătând la Poarta Raiului 
(Knock, knock knocking 
on Heaven’s Door)

2007

Vopsea acrilică pe pânză
160 x 200 cm
Estonia

„Pictura s-a extins pe un teritoriu foarte larg, iar 
granițele sale se întrepătrund cu cele ale altor medii 
artistice.”

Jaan Elken s-a autodefinit ca un „nomad stilistic”. 
A început de la hiperrealism pentru a deveni unul 
dintre artiștii abstracți cei mai consacrați din 
Estonia. Elken a făcut studii de arhitectură, iar 
operele sale poartă asupra unor teme urbane, cu 
o textură creată prin straturi groase de vopsea, 
reduse ca tonalitate și adesea cu elemente de text. 
Opera expusă face parte dintr-o serie legată de 
experiențele autobiografice în muzica pop și este 
denumită după cântecul lui Bob Dylan „Knock, 
knock knocking on Heaven’s Door”, care este și 
coloana sonoră a filmului din 1973 „Pat Garrett & 
Billy the Kid”. 
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Antoni CLAVÉ  
(1913-2005)
New York II 

1989

Medii mixte
162 x 130 cm 
Spania

© SABAM Belgium 2018

„Suntem făcuți din materia viselor.”

De la un stil baroc și ornamental, Antoni Clavé 
a evoluat către o estetică minimalistă, pentru a 
ajunge, în cele din urmă, la o estetică complet 
abstractă. A fost pictor, tipograf, sculptor, 
ilustrator de cărți pentru copii și s-a făcut cunoscut 
ca designer de decoruri și costume de teatru. 
Inspirat de artiști precum Picasso, el a explorat 
potențialul colajelor, experimentând cu o varietate 
de materiale. New York II face parte dintr-o serie 
despre viața urbană, inspirată din vizitele sale din 
1972 și 1989.
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