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INTRODUCERE

Cartea aceasta este pentru tine! Te invităm să o colorezi așa cum îți dorești. 

Stilul Art Nouveau este un stil liber, în care artiștii s-au îndepărtat de regulile 
pe care le impuneau alții și au hotărât că ei vor să fie diferiți. Ce e special 
la acest stil e că atunci când a apărut, la începutul secolului trecut, mai 
mulți artiști din țări diferite au avut aceleași sentimente, au simțit că lumea 
modernă se îndepărtează de natură și prin arta lor au încercat să readucă 
natura înapoi în gândurile oamenilor de pretutindeni. Și cum ar fi  putut 
face asta mai bine? Doar prin casele pe care le construiau, prin picturile și 
sculpturile cu care le decorau, prin mobilierul și obiectele cu care le amenajau.

Art Nouveau a fost un curent care a circulat peste tot și care a influențat 
pe toată lumea. A început întâi în Anglia și Franța apoi a ajuns în Belgia, 
Germania, Austria, Italia, Spania, Bulgaria, Norvegia, Serbia și multe alte țări 
europene, ba chiar și în Rusia și în Statele Unite al Americii. Bineînțeles că a 
ajuns și în România. 

Artiștii Art Nouveau, indiferent dacă erau arhitecți, pictori, sculptori, fierari, 
sticlari, bijutieri, ceramiști, tapiseri și-au dorit să aducă în lucrurile neînsuflețite 
pe care le făceau, plante și flori, animale, păsări și insecte adică toate 
elementele din natură. 

Noi am fost curioși să găsim viețuitoarele pe care le-au ales arhitecții și 
meșterii să ni le arate pe construcțiile Art Nouveau din România. Ne-am 
plimbat prin orașele țării și am vizitat multe locuri. Nu a fost ușor. Am aflat că 
o parte dintre clădiri au fost transformate în timp sau că unii arhitecți doar 
au împrumutat decorații din stilul Art Nouveau. Cât despre animale, ființele 
acestea drăgălașe sunt mici și de multe ori sunt ascunse bine de tot. Totuși 
am reușit să descoperim multe animale ba chiar și animale fantastice. Ne-au 
plăcut așa mult, că ne-am hotărât să le desenăm. Am inclus și toate clădirile 
pe care acestea viețuiesc și le-am desenat și pe ele pentru ca tu să le găsești 
mai ușor. 

Când mergi în excursie în țară să nu uiți să cauți construcțiile Art Nouveau - 
case, școli, primării, palate și mai ales să te uiți cu mare mare atenție dacă nu 
au și animale sau insecte printre decorațiile lor.  
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Adresă:    str. Decebal, nr. 37

Anul construcției:   1910

Arhitect:    Iosif Steiner

IMOBIL DE RAPORT ARAD

Desenează în spațiul liber coloana 
pe care se odihnesc dragonii. 

Continuă apoi să desenezi balconul 
și ușile. 

JOC
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Dragonii sunt animale fantastice, așadar creaturi inventate. Oare de ce au 
ales meșterii să pună dragoni așa mici să sprijine un întreg balcon? Pe cât 
sunt de mici, pe atât de multă putere au. Doar sunt fantastici! 

Imaginează-ți ce 
mânăncă păunul. 
Desenează.

JOC

INFO
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CASA JOSEF 
LEITINGER

BRAȘOV
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Adresă:    Bd. 15 Noiembrie, nr. 23 

Anul construcției:   1906

Arhitect:    Gábory László (frații Gábory)

Unește punctele și descoperă cum arată intrarea și 
acoperișul casei lui Josef Leitinger. 

JOC

22
23
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4 (12)

Desenează corpul cocoșului 
și apoi colorează-l.

Suntem la Brașov 
înconjurați de munți. 
Vulturul Josef urcă în zbor 
până sus, unde sunt brazii, 
pentru a veghea peste 
oraș. Cocoșul Let vrea să 
vadă și el în depărtare, 
așa că s-a urcat pe casă 
și acum nu vrea să mai 
coboare. 

INFO

JOC
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HANUL MIELUL ALB BRAȘOV

Desenează ferestrele și decorația vechiului 
han care se încadrează între liniile punctate.

Adresă: str. Lungă, nr. 4

JOC
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Această casă din Brașov îl are pe Mielul Alb modelat pe fațadă. Casa a fost la 
început han. Oare paturile erau din paie pentru oi, berbeci și miei? Sau erau 
saltele cu așternuturi pentru oamenii care se cazau, iar Mielul Alb a fost pus 
doar ca să atragă turiștii? 

INFO
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CASA CU PELICANI BUCUREȘTI
Adresă:    Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 1D
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Pelicanii aceștia au fost modelați pe o clădire din centrul 
Bucureștiului. Oare nu se plictisesc în mijlocul orașului? 
După cum vezi, nu sunt singuri. Fiecare formează câte o 
pereche. Oricum, cei care s-au plictisit și-au luat zborul 
demult. Când oamenii îi văd prin Deltă, știu că sunt 
pelicanii din Bărăției. 

Caută locurile de unde lipsesc pelicanii și desenează-i pe 
clădire. 

JOC

INFO
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Adresă:    str. Moților, nr. 84

Anul construcției:   1913 - 1914

Arhitect:    Kós Károly

BISERICA REFORMATĂ 
CU COCOȘ 

CLUJ
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Cărăbușul este 
considerat o insectă 
dăunătoare pentru 
că mănâncă frunzele 
arborilor. Dar el nu 
este dăunător privirii. 
Îți place de Cărbușul 
Károly? Presupunem 
că ahitectul care a 
proiectat această 
biserică a vrut să 
împrietenească oamenii 
cu cărăbușul. L-a pus pe 
mâner și oricine intră 
în biserică poate să îl 
mângâie.

Cocoșul te trezește 
dimineața. Oare 
arhitectul l-a pus 
pe cocoșul Moț în 
vârful turnului ca să-și 
amintească toată lumea 
că trebuie să se trezească 
devreme? Se pare că 
semnificația lui este 
alta: el anunță încă pe 
întuneric ivirea zorilor. 
Deci credincioșii pot să 
înțeleagă că speranță 
există, chiar dacă le este 
greu.

Caută literele ce 
formează cuvinte pe 
verticală, orizontală și 
diagonală care denumesc 
animale. Acestea 
decorează Biserica cu 
cocoș din Cluj.

INFO

INFO

JOC
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CAZINO CONSTANTA
Adresă:    Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 4

Anul construcției:   1903 - 1910

Arhitect:    Daniel Renard

La Cazinoul din Constanța, berbecul este așezat 
pe o corabie. Împreună cu ghirlanda de flori de 
pe corabie, berbecul face trimitere la legenda 
Argonauților. Tu cunoști legenda lor și a lânii 
de aur? Caută să o afli, ea face referire la orașul 
Constanța. 

INFO
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Completează desenul 
cu restul corpului.

JOC
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LICEUL TEORETIC
TAMÁSI ÁRON

ODORHEIU
SECUIESC

Adresă:    str. Baróti Szabó Dávid, nr. 32

Anul construcției:   1910 - 1911

Arhitect:    Pápai Sándor

Ce reprezintă animalul din stânga? 

1. vulpe

2. lup

3. cățel. 

Gândește-te cât de mari sunt urechile 
acestor animale. Încercuiește răspunsul.

JOC



17

Leul acesta este cu adevărat 
măreț. Artiștilor Art Nouveau le 
plăcea să picteze și să modeleze 
diferite animale stilizate (desenate 
mai simplu, dar păstrând esența). 
Decorul acela mare din jurul 
capului leului este coama lui. Îi 
recunoști și ghearele? Acest leu 
impunător are grijă de elevii unui 
liceu din Odorheiu Secuiesc, este 
amplasat chiar la intrare. 

INFO
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LICEUL REFORMAT
BACZKAMADARASI
KIS GERGELY

ODORHEIU
SECUIESC

Adresă:    Piaţa Márton Áron, nr. 2

Anul construcției:   1910
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Desenează alte păsări și animale pe care le întâlnești în drumul tău, 
în fiecare zi spre școală.

JOC
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Știm că animalele sunt pe placul copiilor. 
Păsări, căței, iepurași, pisici - toate sunt 
prietene cu cei mici. Dar se pare că și 
copiilor mai mari le plac la fel de mult 
animalele, pentru că toate acestea 
apar pe fațada unui liceu din Odorheiu 
Secuiesc.

INFO
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PALATUL 
VULTURUL NEGRU

ORADEA

Adresă:    str. Independenței, nr. 5

Anul construcției:   1907 - 1908

Arhitecți:    Komor Marcell și Jakab Dezső
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Colorează păsările și ghicește ce sunt.

Poți desena și corpul păsării de mai jos și 
apoi să o colorezi pe toată.

JOC
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HOTEL PARC ORADEA
Adresă:    Calea Republicii, nr. 5

Anul construcției:   1903 - 1915

Arhitecți:    Komor Marcell și Jakab Dezső

Fii creativ! Desenează 
în continuare alte 
animale pe fațadă.

JOC
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Atenție! Astăzi, fațadele principale 
ale Hotelului Parc nu sunt în stil Art 
Nouveau/Secession. Dar, interiorul 
este frumos decorat în acest stil. Pe 
fațadele din curtea interioară sunt 
animalele pe care le vezi pe această 
planșă. Oare ele te așteaptă să te 
joci cu ele?

INFO



28

PALATUL 
CULTURII

TÂRGU
MUREȘ

Adresă:    Piața Victoriei, nr. 1

Anul construcției:   1911-1913

Arhitecți:    Komor Marcell și Jakab Dezső
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Fațada Palatului Culturii este decorată în diferite tehnici și este 
foarte colorată. Are picturi, mozaicuri (desene formate din 
bucățele mici de ceramică) și decorații ce ies puțin în relief. 
Fiecare spune o poveste.

INFO
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Desenează un ciobănaș ce 
cântă la fluier oiței lui.

JOC
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VECHEA
PRIMĂRIE

TÂRGU
MUREȘ

Adresă:    Piața Victoriei, nr. 2

Anul construcției:   1906-1908

Arhitecți:    Komor Marcell și Jakab Dezső

Desenează corpul dragonului. 

Cu el te-ai mai întâlnit și la 
imobilul de raport din Arad.

JOC
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CASA JOHANN 
HARTLAUER
Adresă:    Piața Plevnei, nr. 7

Anul construcției:   1904

Arhitect:    Martin Gemeinhardt

TIMIȘOARA
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Când colorezi, observă cu atenție ce animale și păsări sunt 
reprezentate pe fațada acestei case. Mai există o casă foarte 
asemănătoare cu aceasta, tot în Timișoara, pe aceeași stradă. 
Oare și ea este decorată tot cu păuni, veverițe și bufnițe?  

INFO
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Desenează cealaltă 
jumătate a bufniței.

Colorează cele trei animale 
care se găsesc ca decorație 
pe fațada casei Johann 
Hartlauer.

JOC
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Păunul este pasărea preferată de artiștii Art Nouveau. Corpul lui delicat și 
coada bogată și colorată s-au potrivit perfect cu stilul nou creat de aceștia.

INFO
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UZINA DE APĂ TIMIȘOARA
Adresă:    str. Rozelor 

Anul construcției:   1910

Arhitect:    László Székely

Un animal fantastic acvatic. Oare animalele fatastice din legende 
sunt inspirate din cele reale? Nu ți se pare că acestea două seamănă 
cu două morse? Oare ele ajutau la producerea energei electrice de 
către turbinele de apă? 

INFO
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Ce alte animale poți asocia 
cu marea? Completează 
seria de mai jos: 

1. căluț de mare, 

2. pisică de mare, 

3. ..........................,

4. ..........................,

5. .......................... .

Desenează și tu alte 
animale fantastice de apă. 

JOC
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