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CLASA A VII-A A,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE LABIȘ“

 

Talentul în pictură i-a fost descoperit de la vârsta de 5 ani. La 7 ani începe să studieze pictura sub
îndrumarea pictoriţei Geta Baiarac. Talentul i-a fost încununat de firea liniştită, răbdare, observaţie,
imaginaţie, inteligenţă şi multă muncă. În perioada 2013 – 2015 a frecventat cursurile Şcolii de arte
nr. 5, unde a participat la câteva expoziţii de grup. Alături de ceilalţi colegi ai şcolii de artă a realizat
calendarul Clubului Rotary pe anul 2015 şi a obţinut diploma pentru talent în arte plastice. Prima
expoziţie personală a realizat-o la 12 ani la Şcoala „Nicolae Labiş“ din capitală, la sugestia doamnei
dirigintă Mirela Georgescu, unde actualmente este elevă în clasa a VII-a.

Drumul pe care l-a ales Agata este unul ce-i fascinează pe toți iubitorii de artă și de frumos. În
vederea realizării compozițiilor plastice, am îndrumat-o să extragă frumusețea obiectelor reale, să o
descopere și să o pună în practică descifrând-o, din aproape în aproape, prin studiu.
Stăpânind foarte bine elementele de limbaj plastic, dar și mijloacele de expresie plastică, eleva a
început  astfel  să  caute  forma  plastică  prin  care  să-și  concretizeze  nemijlocit  sentimentele  și
gândurile. În tablourile sale inspirate din natură se observă cum a scormonit structurile, sensurile,
calitățile expresive ale acesteia, dar este evidentă și o sensibilitate interioară proprie, ce însuflețește
fiecare element al compoziției printr-o cromatică foarte caldă, în care culorile se întrepătrund cu
grație și se susțin reciproc.
În creațiile sale își propune să sugereze obiectiv relieful, densitatea, proporțiile, adâncimea și să
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surprindă spațialitatea prin intermediul tehnicii de modelare a culorilor.

AURELIA DRĂCȘANU
Profesor de Educație plastică
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