Arta pe intelesul copiilor
Cartea albe
Texte de Amanda Renshaw gi Gilda Williams Ruggi
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Un festin
Auzi zgomotul din acest tablou? Ce hirmilaiel Muzici de cimpoi, clinchetul far{uriilor
5i al urcioarelor, sporovtriala oamenilor. Cintirelul cu haini rogie s-a oprit din cAntat
5i nu scapi din ochi farfuriile - doar ce a fost adusi mAncarea. Un birbat ia o farfurie
de pe tavi qi o di mai depafte, citre ceilalli oaspeli. Mincarea e mai mult ca sigur
delicioasi. Copilul cu bereti rogie, cu pani de piun, igi linge degetul cu care a $ters
ultimele urme de mincare din far-furie. Chiar gi copilagul - nu e clar dacd e fati sau
baiat - din celilalt capit al mesei imense pare si mestece de zor, cu gura plin5.
Este o petrecere (o petrecere de nuntd) care are locintr-o gurd. Pere:
care-i vedem sunt baloli de paie. Mireasa eimbricatiin negru, nu in a i.
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dreptul unei pinze de un verde-albistrui. Are ochiiinchigi, dar pare sa z=r :=..:.
in acele vremuri, mireasa nu aveavoie si stea lingd mire la masa de nun:a. '.- :-- -sigur cine este proaspitul ei so!. Poate ci e birbatul cu ochii larg deschis' ca-: .:, ,
trei scaune in dreapta ei, cu lingura in guri.

Crezi ci e frig in camerit

o guri, nu uita! Dupd cum observi, toati lumea
poarte ceva pe cap: o ciciulS, o egarfE, o glugi. Cineva are o lingurd prinsi in borul
piliriei. O vezi?
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bogatain detalii. Uita-te la tava mare Pe care sunt aduse
fapt este o ugi veche. Pe partea ei stingi se mai vede o balama.

E ceva ciudat sub

doui! Al cui

tavi. Barbatul cu haina

sd fie acel al
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treilea picior?

I'lulte tablouri ale lui Pieter Bruegel sunt pline de oameni, ris 9i gdl5gie. A fost u'r
'r -. -^':
mare povesritor si mullumitd lui putem afla cum triiau 9i ce ficeau oamen
cu patru sute de ani. Acest tablou ne spune cum se imbricau e pe atunc, : ::
nstrumente cintau 9i cum arita o nuntA larineasci'
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Leonardo da Vinci

O enigmd
Mono Liso este, flri doar $i poate, cel mai celebru portret din lume, dar nu
cunoa$tem prea multe despre el. Este un tablou care a fost atat de important pentru
Leonardo da Vinci incit, cu toate ci l-a pictat pentru altcineva, nu a vrut si renunte
la el gi l-a pistrat pin6 la sfhrgitul vielii.

Cine a fost Lisat Nu gtim sigur cine a fost doamna din imagine,

: : : : fi
chemat Lisa del Giocondo. Mono este forma prescurtatd a cuvintului modo--: ::-='n
italiandinseamn6,,doamnd". Prin urmare, titlul tabloului arfi, in traducere, ..D:.---1-rri
Unde se afli Lisat

dar e p: .

in picioare sau std pe un jill? Si ne uitim la peisajul din
spatele ei. E in dreptul unei ferestre? Lacurile, drumurile gi munlii sunt reali sau sunt
un fragment dintr-o picturb de pe peretele din spate? Poate cd sunt rodul imaginaliei
Std

lui Leonardo.

La ce se gindegte? Privegte-i ochii gi zAmbetul enigmatic. E fericiti? E tristi? Poate-i

doar plictisitd.
Cu cAt te uigi mai mult la Mona Lisa, cu atAt devine mai puternici senzalia cd e fca.:e
posibll si-gi migte brusc mAinile agezate frumos una peste alta, ci se poate si pr-:.
via15. $i ne-ar putea spune care este secretul ei, ne-ar dezlega enigma!
Nu gtim sigur cine a fost, unde se afla sau la ce se gAndea.

De ce crezi

Nimeni nu cunoa$te rispunsul corect, a;a
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ci a fost atdt de important acest tablou pentru
ci

nu existi un rdspuns gregit.

Leonardot

