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„Fără o arhitectură proprie nu avem un sufl et al propriei noastre civilizaţii” (Frank Lloyd
Wright)

 

Pasiunile îşi trag seva din energiile copilăriei. Aşa a fost şi pentru tânăra desenatoare, talentata
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Mădălina Nicolae.  Pentru ea,  filmele  de animaţie  pentru copii  au însemnat  desluşirea tainelor
desenului atunci când personajele prindeau viaţă pe hârtiile de pictură. Încă din şcoala generală îşi
dezvăluie talentul la competiţii de
pictură şi desen, unde obţine o serie întreagă de premii. Tânăra îşi aduce aminte cu plăcere de
întâiul premiu obţinut la concursul școlar de creație „Copilul râde: înțelepciunea și iubirea mea e
jocul”,  din  cadrul  programului  educațional  „Inițiativa  Școlară  Kraft  Jacobs  Suchard”.  Devenind
adolescentă, nu-şi uită pasiunea pe care o valorifică – spune ea, cu ajutorul părinţilor şi al unei
prietene –  urmând cursurile  Universităţii  de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti,  pentru că
arhitectura este marea carte a umanităţii, după cum o defineşte Victor Hugo. „Desenul face parte
integrantă  din  viața  mea,  este  o  pasiune care  îmi  oferă  o  viziune mai  frumoasă asupra lumii
înconjurătoare și mă împlinește din multe puncte de
vedere, este un limbaj revelator pentru un adevărat arhitect”, ne povesteşte viitoarea arhitectă
Mădălina Nicolae.
Tânăra consideră arhitectura mama artelor, prin ea contopindu-se trecutul cu prezentul, crede că în
viitorul apropiat ne vom printa 3D clădirile,  casele, va fi  şi  o adevărată explozie a creativităţii
arhitecturale, utilizându-se noile materiale şi tehnologii cum ar fi sticla ultra-rezistentă, fibra de
carbon şi noile materiale plastice.
Planuri de viitor – să se specializeze în arhitectura de interior, iar, în paralel, pentru că iubeşte
desenul, se va perfecţiona în realizarea ilustraţiilor grafice.
Mădălina adoră natura, muzica şi poezia – se spune că un architect este şi poet. Şi încă ceva… îi plac
pisicile. Deviza în viaţă – Nu renunţa niciodată la ceea ce îţi doreşti.

RODICA SUBȚIRELU
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