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Pe Adriana Elian o descoperi în lucră-
rile sale, este început şi sfârşit, formă şi 
culoare, întrebare şi răspuns. Pictură, 
desene, instalaţii, performance sau obiect 

– alege să dezvăluie o stare acolo unde găseşte 
cel mai rapid şi mai elocvent mod de exprimare. 
Pictura pare să îi dea o mare satisfacţie, vitalitatea sa 
debordantă transformându-se în culoare, explozivă 
şi luminoasă, în tonuri puternice, sonore, pentru a 
se îmblânzi apoi în forme ce par uneori că vor să se 
elibereze de limita precisă a lucrării.

Dacă până la un moment dat a experimentat, a 
căutat şi a analizat, acum, tehnica pe care o foloseşte 
este exclusiv cea a uleiului pe pânză.  

Subiectele tratate sunt în special cele de interes 

feminin, de la relaţii sentimentale şi poveşti de 
iubire până la flori, natura care germinează, copiii 
şi jocurile lor inocente, adică subiecte aflate în 
general la marginea interesului artei contemporane. 
Felul în care le materializează este unic: le aşterne 
pas cu pas, ca într-o poveste, cu mister, aşteptare, 
ezitare şi răspuns, astfel încât privitorul să treacă de 
prima impresie, pentru a analiza cu atenţie imagi-
nea de ansamblu. Nu îi este frică de rezultat, este 
dezarmantă prin sinceritatea cu care aduce omul 
în faţă, pur, ca într-o grădină a paradisului, pentru 
a-l așeza apoi în realitatea imediată. Dar şi aceasta 
este una fără minciună, decor inutil, interes meschin 
sau jocuri de culise. Realitatea sa poate fi poetică, 
admirativă, conştientă de valoarea lucrurilor, de 

trecerea timpului. Culoarea nu ascunde defecte, ci 
potenţează calităţi. Cuprinsă de încântare, aşterne 
neobosit formă după formă: vegetaţia este luxuri-
antă, plină de sevă şi prospeţime, apusurile de soare 
sunt dramatic de pline de culoare, oamenii sunt 
emoţionați, palpabili. 

Una dintre temele sale preferate este cea a 
eternului feminin, un univers fascinant, populat 
de multitudinea de faţete ale personajului princi-
pal: Lilith sau Eva, Lolita sau Medusa... Mature şi 
înţelepte, tinere şi pline de întrebări, trecătoare prin 
jocul vieţii sau zeiţe coborâte din Olimp, femeile 
sunt puternice prin însăşi fragilitatea lor fermecă-
toare, sunt dătătoare şi trăitoare de viaţă, mame, 
icoane sau copii, iubite, admirate, dorite şi, de cele 
mai multe ori, enigmatice, misterioase. 

Cariera bogată a artistei Elian a fost prezentă pe 
simezele multor galerii din ţară şi străinătate, iar 
lucrările sale au atras, pe bună dreptate, atenţia 
publicului. 

A absolvit, în 1988, cursurile Institutului de Arte 
Plastice “I. Andreescu” din Cluj, clasa prof. Sima.

Din 1991 până în 2006 a fost cadru didactic la 
Departamentul de Grafică al Universităţii de Artă 
şi Design “I. Andreescu” din Cluj. Este membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din România.

A fost recompensată cu numeroase premii, 
dintre care amintim: 1995, Premiul U.A.P. pentru 
Artă Ambientală; 2001, Premiul pentru Pictură 
la Salonul Naţional de Artă, ediţie jubiliară; 
2011, Premiul U.A.P. pentru Pictură la Bienala 
Internaţională de la Arad.

În prezent, Elian este reprezentată de 418 Gallery. 
Pe parcursul verii, la atelierele de la Cetate de pe 
malurile Dunării, a avut ocazia să se desfăşoare 
liber, în întreaga maturitate a talentului său. Aici a 
început o nouă serie de lucrări, după cum mărturi-
seşte, “impresionată fiind de efectul teatral misterios 
al umbrelor din parcul domeniului Drugă”. /

TExT: Mariela  Vanu |  FOTO: arhivă artist

Elian 
La început a fost cuLoarea
m 
Ludică sau meditativă, emoţionată sau lucidă, Elian este o artistă plină de energie 
creatoare, pictura fiind pentru ea formă de manifestare, limbaj, stil de viaţă. Lucrările 
sale sunt complexe, se desfăşoară pe mai multe dimensiuni, actualizează mituri şi 
legende şi, nu în cele din urmă, sintetizează trăiri şi sentimente profund umane. 
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„relaţia mea cu arta se 
bazează pe sinceritate. 
pictez ce văd, ce simt şi 
ce cred despre lume, fără 
să urmăresc vreo linie 
stilistică anume.” 
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experienţa sa artistică este vastă. amintim  
participarea la numeroase expoziţii de grup:
1990 – Group show, Berlin
1993 – Kufstein, austria
1995 – Budapesta, centrul cultural român
1997 – Werkgallery, Kassel, acţiune alternativă  
la documenta X
1998 – München, „tineri artişti români”,  
curator adrian Guţă
1999 – Galeria sylvie Moreau, video-instalaţii 
1999 – cluj, Muzeul de artă, expoziţie curatoriată 
de robert fleck 
2001 – Bucureşti artexpo, salonul naţional  
de artă, ediţia Jubiliară
2008 – tajan, expoziţie de artă contemporană  
la paris
2011 – art in embassy, acţiune a Guvernului u.s.a.
dintre expoziţiile personale, menţionăm doar 
câteva din bogata sa activitate:
1991 – Galeria „Buzunar”, cluj
1993 – „simeza”, Bucureşti
1994 – „familia – celula societăţii”, Galeria  
u.a.p., cluj (pictură, obiecte şi instalaţii)
2001 – „e de elian”, Galeria Veche, filiala 
interjudeţeană
2002 – „telenovele”, Galeria H.a.G., Bucureşti
2006 – „port elisabeth”, africa de sud
2007 – „pădurea inocentă”, icr paris
2010 – „paradisul pierdut”, cluj


