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Mă numesc Maria Lorenna Călăraşiu, am 24 de ani și am terminat studiile, mai exact masteratul în
sculptură, în cadrul Universității de Arte din Bucureşti.

De la ce vârstă ai descoperit că vrei să faci artă?

Încă de când eram mică, eram pasionată de desen, în timp descoperindu-mi înclinaţia către
stăpânirea obiectului tridimensional, astfel am ajuns să studiez sculptura atât în liceu cât şi în
universitate.

Ce desenezi, ce tehnici, ce instrumente foloseşti?

În principiu, desenez schiţe pentru lucrări pe care mi-ar plăcea să le realizez, dar nu numai. Din
când în când mai şi pictez, fac colaje sau diverse experimente cu diverse materialităţi. Vorbesc
despre materialităţi pentru că pe parcursul celor 5 ani de facultate m-am „jucat“ cu diverse tipuri de
materiale ca smoala, ceara, lemn etc, pentru a crea forme cât mai plastice şi expresive.

Ce părere ai despre arta contemporană?

Cumva făcând parte din acest fenomen, am realizat că obiectele artistice din
ziua de azi devin din ce în ce mai efemere, ceea ce înseamnă că artistul nu mai ia în calcul
durabilitatea operei de artă, ci pune accentul pe impactul pe care aceasta o are asupra publicului.
Materialele din care noile opere sunt realizate, dar şi conceptele sunt cele mai bune dovezi ale
faptului că trăim într-o lume în care totul evoluează rapid, asta făcând o paralelă cu timpurile
secolelor XV-XVI, în care au fost realizate opere ca, de exemplu, Michelangelo, lucrările erau
realizate din marmură, piatră, bronz, materiale durabile şi care necesitau mult timp pentru a fi
prelucrate.

Te acomodezi cu arta din ziua de azi?

Da. Cred că nici nu am de ales prea mult. Având în vedere era în care trăim şi mai cu seamă
societatea în care trăim, cred că totul vine natural. Eu una, aşa cum am mai spus, am lucrat cu
diverse materialităţi până acum, iar acest lucru nu cred că a fost o acomodare neapărat, ci mai
degrabă o alegere făcută, care se află pe aceeaşi lungime de undă cu vremurile actuale.

Ce teme abordezi în lucrările tale?
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În principiu, m-am axat pe teme sociale, cum ar fi subiectul reciclării, pe care l-am şi abordat la
licenţă, unde am realizat trei personaje din materiale reciclabile surprinse în poziţia de posegiptean.

Cea mai mare realizare a ta din punct de vedere artistic?

Sincer, nu consider că până acum am avut vreo realizare artistică, iar asta se datorează faptului că
sunt veşnic nemulţumită. Asta cred că este condiţia mea de artist în devenire din momentul de faţă.
Deocamdată cred că încă sunt în perioada de formare, dar sper că într-o zi să pot răspunde la
această întrebare dând exemplu de realizări artistice personale.

Interviu realizat de
CAMELIA IOANA OPRIȚA,

studentă a Universității de Arte din București, secţia Grafică
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