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Ecaterina Ajder vine din stepa Bugeacului, de la Cahul, din casa părintească, unde
a simţit pentru prima dată chemarea spre frumosul ce izvorăşte din natură, din universul
citadin. Urmând chemarea talentului şi îndemnul profesorilor, cărora le poartă mereu un
respect deosebit, studiază la instituțiile de artă plastică din Capitală. Debutează și se afirmă în
climatul artistic din Chişinău ca autor al unor picturi și tapiserii realizate în baza unor principii
clare şi în acord cu filonul proteic al artei româneşti. Ecaterina Ajder este un nume de referinţă
în arta contemporană din Republica Moldova. Ea se bucură de un bogat palmares artistic.
Lucrările ei se găsesc în colecţii de stat şi colecţii particulare. Ca o încununare a merituoasei
sale activităţi, i s-a decernat titlul onorific Maestru în Artă din Republica Moldova.
Ecaterina Ajder şi-a conturat de timpuriu o viziune proprie pe care a promovat-o
în tapiserie şi în pictură. În ambele ipostaze ea realizează compoziţii inspirate din tradiţiile
naţionale şi le rezolvă din perspectiva modernităţii. Ceea ce ar defini, la modul general,
creaţia Ecaterinei Ajder este darul de a picta prin a ţese sau, cu alte cuvinte, de a concepe arta
textilă ca o specie a picturii. În intimitatea atelierului, artista creează tapiserii cu o încărcătură
ideatică de natură simbolică sau metaforică. Sesizând drama vieţii, ea creează un spaţiu
emotiv inconfundabil, în care realul şi imaginarul capătă omogenitate, unitate şi credibilitate.
Tapiseriile sunt create sub semnul unui lirism elevat, adus în pragul dramaticului. Chiar şi
atunci când prezintă armonii discrete, acestea au o tensiune ascunsă. Repertoriul rafinat al
Ecaterinei Ajder este larg şi foarte variat, având o remarcabilă forţă imaginativă şi o exemplară
putere de asociere. Libertatea spiritului asociativ îi permite să realizeze o anumită arheologie
culturală. În creaţia ei prezentul încorporează elementele unor vechi civilizaţii. Desfolierea
straturilor culturale naţionale contribuie la reevaluarea şi reinterpretarea universului mitologic
autohton. Prin sensurile simbolice induse imaginii, artista deseori ajunge la esenţa gândirii
mitice plurisemantice. Tapiseriile ei evocă capacitatea autoarei de a dialoga, prin recursul
trecutului, cu viitorul. În tapiseriile ei, formele stilizate, aplatizate exaltă prin conţinutul lor
simbolic. Axată pe valorificarea unor elemente tradiţionale, autoarea aduce uneori decorativul
într-o variantă abstractizantă, geometrică formând compoziţii spaţial-volumetrice. Dispusă
mereu pe calea căutărilor, artista a găsit formule şi structuri expresive şi în domeniul pâslei,
colajului textil.
Spectaculoase prin modul inspirat de a gestiona diverse materiale textile tradiționale
și netradiționale, tehnologia picturii în ulei și soluţii surprinzătoare şi incitante, colajele ei
reprezintă o sinteză originală a tradiţiei artei populare cu limbajul abstract şi au un impact
decorativ deosebit în opera ei. Creaţia sa picturală propune, de asemenea, multe improvizări
coloristice, de textură, de factură și presupune introducerea unor detalii de un grafism
cromatic elevat. Ecaterina Ajder are un mod al său de a înţelege lumea rurală. Universul
rural este conceput de ea ca o autentică matrice spirituală. Pentru naturile statice artista
selectează, pe criterii personale, elementele din inventarul tradiţional: vase cu forme şi
materiale diverse, lăicere, scoarţe, ouă încondeiate, flori de câmp, mere, pere, gutui, flori
și fructe domnești, culese din grădina bunicii, ce configurează o atmosferă vitalistă. Picturile
ei sunt realizate în straturi de culori suprapuse în ședinţe de lucru repetate. Specific pentru
creaţia ei este realizarea lucrărilor în serie, transpunerea unor motive, compoziţii frecvente
din pictură în tapiserie şi invers. Trebuie de menţionat şi remarcabilul ei simţ decorativ, buna
ştiinţă a organizării spaţiului compoziţional, adevărata măiestrie a orchestrărilor cromatice sau
tonale în compoziţiile figurative și nonfigurative. Contrastele tonale în pânzele ei alternează
cu irizările cele mai fine, adâncimea unor tente întunecate cu jubilaţia cromatică a altora.
Privită retrospectiv, creaţia Ecaterinei Ajder apare vastă, consistentă în idei şi soluţii plastice.
În cadrul procesului învăţământului artistic universitar, conferenţiarul universitar Ecaterina
Ajder a promovat întotdeauna o dezvoltare a gustului artistic pe baza păstrării tradiţiilor
autohtone, altoind tinerei generaţii aceste valori ale spiritualităţii româneşti. Prin expozițiile
sale a promovat arta plastică și cultura națională pe plan internațional. Ecaterina Ajder a fost
nominalizată la decernarea Premiului Național pentru activitatea în domeniul artelor plastice.

Ecaterina Ajder / A R T Ă

Legendă, 2011
tapiserie, lână, tehnică mixtă
1900x600mm
Legend, 2011
tapestry, wool, mixed media
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Eleonora Brigalda – PHD in
arts, University professor,
titular member of the Union of
Artists of Republic of Moldova,
Chisinau, Republic of Moldova

Ecaterina Ajder comes from Cahul, from the steppe of Bugeac, where, for the first
time, she has felt the call of beauty seeping through nature and urban ambiance as well. She
followed her calling and the advice of her much respected mentors, and enrolled into the Art
Academy in the capital. She makes her public debut in the art world of Chisinau with a number
of paintings and tapestries created under a range of clear principles and in consonance
with the protean vein of Romanian art. Ecaterina Ajder is truly a name of reference in the
contemporary art of Republic of Moldova. Her art is a rich gamut of creations, which can
be found both in public and as well in private collections. To gratify her highly praiseworthy
activity she was awarded the Honorary Title of Maestru în Artă (Master in Arts) of Republic of
Moldova.
From early times, Ecaterina Ajder envisioned and promoted her own, unique artistic
stance in painting and tapestry. In both cases, she has been conceiving compositions inspired
from national tradition that are accomplished from a modern perspective. The core of her
art could be described as the craft of painting through weaving, or, in other words – textile
art conceived as a genre of painting. In the intimate space of her workshop, the artist creates
tapestries which are ideational infused with a specific universe of symbols and metaphors.
Her ability to grasp the dramatic intensity of life allows her to create a world, unmistakably
emotive, where the reality and the fiction are being fused together into a homogenous,
convincing realm. The tapestries are designed under the insignia of a highly lyrical spirit
verging on the dramatic. Even when discreet harmonies are presented, a sense of hidden
tension is revealed. The refined repertory of Ecaterina Ajder work is vast and varied, defined
by a remarkable imaginative force and an exemplary associative power. The unconstrained
associative spirit allows her to produce a specific cultural archaeology. In her creations, the
present is intertwined with elements of some ancient civilizations. She sifts through layers
of the national culture, reassessing and remaking the native mythological realm, and often
reaches to the very core of the multifaceted essence of mythical thinking, by infusing symbolic
meanings to artistic images. Her stylized, symbolically rich tapestries evoke the capacity of
communicating with the future via the past. Concentrated primarily on traditional elements,
the artist sometimes takes the decorative into the abstract, creating spatially voluminous
works. In her continuous search, she has been discovered new formulas and expressive
domains through felt and textile collages. Her work is truly spectacular, it holds up in diverse
platforms; traditional and less common use of textile, techniques in oil painting, and creative
resolutions in her collages, that emerges into an original synthesis of traditional art through
abstract pictorial semantics with a unique decorative touch.
If we are to look at her paintings, her work also offers a lot of improvisations in colour,
texture and induction of graphic and keen chromatic details. Ecaterina Ajder has her own way
of understanding the rural universe, conceived as an authentic spiritual matrix. As for her
still life works, the artist selects from the plethora of traditional references: vases of various
shapes and materials, traditional carpets, Easter eggs, wild flowers, apples, pears, quinces,
freshly picked flowers and fruits from grandmother’s garden, elements that appear to be full
of life.
The artists’ paintings are made from overlapping colours and in repeated sessions.
The works in series and transposing motives from painting into tapestry and vice versa are
also specific for her creative process. Her remarkable sense of the decorative and space
management within her compositions cannot go unnoticed, very much like the chromatic and
tonal orchestrations to which she adheres in her figurative and non-figurative compositions.
The tonal contrasts in her canvas alternate with the finest irisations, the depth of some dark
shades of colour with the chromatic jubilation of others.
Regarded retrospectively, the art of Ecaterina Ajder appears vast and consistent in
ideas and visual solutions. As a prominent figure in art education, the university lecturer
Ecaterina Ajder, cultivates in her students a taste for traditional and spiritual values, of the
Romanian culture. Through her exhibitions she has been continuously promoting High
Arts and Traditional Values on an international scale. Ecaterina Ajder was honoured with a
nomination for the National Prize, in the domain of Fine Arts.

8

Nostalgie arhaică I, 2005
tapiserie, lână, tehnică clasică
1500x800mm
Archaic Nostalgia I, 2005
tapestry, wool, classical media

Ecaterina Ajder / A R T Ă

Nostalgie arhaică II, 2005
tapiserie, lână, tehnică clasică
1500x800mm
Archaic Nostalgia II, 2005
tapestry, wool, classical media
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Nostalgie arhaică III, 2005
tapiserie, lână, tehnică clasică
1100x700mm
Archaic Nostalgia III, 2005
tapestry, wool, classical media

Ecaterina Ajder / A R T Ă

Nostalgie arhaică IV, 2005
tapiserie, lână, tehnică clasică
1100x700mm
Archaic Nostalgia IV, 2005
tapestry, wool, classical media
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Nostalgie arhaică V, 2005
tapiserie, lână, tehnică clasică
1100x700mm
Archaic Nostalgia V, 2005
tapestry, wool, classical media

Ecaterina Ajder / A R T Ă
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Nostalgie arhaică VI, 2005
tapiserie, lână, tehnică clasică
1100x700mm
Archaic Nostalgia VI, 2005
tapestry, wool, classical media
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Paradis în Mov, 2016
tapiserie-pâslă, lână, tehnică clasică
2000x560mm
Mauve Paradise, 2016
felt -tapestry, wool, classical media

Ecaterina Ajder / A R T Ă
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Altar, 2019
tapiserie-pâslă, lână, tehnică clasică
1600x1000mm
Altar, 2019
felt -tapestry, wool, mixed media
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Intravert, 2000
tapiserie, lână,
tehnică clasică
1200x980mm
Introverted, 2000
tapestry, wool,
classical media

Ecaterina Ajder / A R T Ă
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Geneză, 2000
tapiserie-pâslă,
lână, tehnică clasică
2000x980mm
Genesis, 2000
tapestry, wool,
classical media

18

Simbol, 2015
broderie-tapiserie, pânză, lână, tehnică mixtă
2000x480mm
Symbol, 2015
embroydery, tapestry, canvas, wool, mixed media

Ecaterina Ajder / A R T Ă

Flori de Lunarie, 2018
pâslă, lână, tehnică mixtă
2000x1700mm

Lunaria Flowers, 2018
felt -tapestry, wool,
mixed media
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Orgoliul Umbrelor, 2002
pâslă, lână, tehnică clasică
2200x1700mm

The Pride of Shadows, 2002
tapestry, wool, classical media

Ecaterina Ajder / A R T Ă

Zodia Taurului, 2003
pâslă, lână, tehnică clasică
2300x1670mm

T E X T I L Ă

Taurus Zodiac, 2003
tapestry, wool, classical media
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Papirus, 2018
tapiserie-pâslă, lână, tehnică clasică, 1200x1450mm
Papyrus, 2018
tapestry-felt, wool, calssical media

Ecaterina Ajder / A R T Ă

Adâncurile Mării Sarmatice, 2018
tapiserie-pâslă, lână, tehnică mixtă, 1800x900mm
The Depths of Paratethys Sea, 2018
felt- tapestry, wool, mixed media
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Baladă, 2019
tapiserie-pâslă,
lână, tehnică mixtă
1700x480mm
Balade, 2019
felt -tapestry,
wool, mixed media

Ecaterina Ajder / A R T Ă

Doină, 2019
tapiserie-pâslă,
lână, tehnică mixtă
1600x950mm
Doina, 2019
felt -tapestry,
wool, mixed media
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Tradiție, 2019
pâslă-tapiserie, lână, tehnică mixtă
1380x860mm

Tradition, 2019
felt- tapestry, wool,
mixed media

Ecaterina Ajder / A R T Ă

Cuib, 2016
tapiserie-pâslă, lână, tehnică mixtă
1700x650mm
Nest, 2016
felt- tapestry, wool,
mixed media
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Veronica, 2000
tapiserie, lână, tehnica  
clasică, 1100x850mm
Veronica, 2000
tapestry, wool,
classical media

Ecaterina Ajder / A R T Ă
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Rugă, 2003
tapiserie, lână, tehnică clasică
2500x1100mm
Prayer, 2003
tapestry, wool,
classical media
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Zestre, 2013
tapiserie, lână, tehnică mixtă
1800x1500mm

Dowry, 2013
tapestry, wool,
mixed media

Ecaterina Ajder / ARTĂ TEXTILĂ, PICTURĂ

Colind II, 2013
pictură, ulei pe pânză,
tehnică mixtă 850x600mm

Carol II, 2013
painting, oil on canvas,
mixed media
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Grădină, Măicuță-Tu..., 2015
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 850x900mm
Garden, You, Mother!, 2015
painting, oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Cununia cu îngeri, 2015
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 850x900mm
Wedding with angels, 2015
painting, oil on canvas, mixed media
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Siesta de Vară, 2016
pictură, ulei pe pânză, tehnică clasică, 700x680mm
Summer Siesta, 2016
painting, oil on canvas, classical media

Ecaterina Ajder / P

Siesta deToamnă, 2016
pictură, ulei pe pânză, tehnică clasică, 700x680mm
Autumn Siesta, 2016
painting, oil on canvas, classical media
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Baladă cu Îngeri I, 2016
pictură (diptic), ulei pe pânză, tehnică mixtă
850x850mm x2

Ecaterina Ajder / P

Balade with Angels I, 2016
painting (diptych), oil on canvas, mixed media
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Motiv Pascal, 2015
pictură (diptic), ulei pe pânză, tehnică mixtă, 750x900mm x2

Ecaterina Ajder / P

Motif Pascal, 2015
painting (diptych), oil on canvas, mixed media
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Sfânta Familie, 2017
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 650x850mm

Holy Family, 2017
painting, oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Lipovanca Suburb, 2017
painting, oil on canvas, mixed media

Mahalaua Lipovanca, 2017
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 650x850mm
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Ene-Caloene, 2013
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 950x950mm

Ene-Caloene (ethnic tradition), 2013
painting, oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Paparudă-Rudă (ethnic tradition), 2013
painting, oil on canvas, mixed media

Paparudă-Rudă, 2013
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 950x950mm
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Gutui în Toamnă, 2017
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 900x900mm

Quince in the Autumn, 2017
painting, oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Pears in the Autumn, 2019
painting, oil on canvas, mixed media

Pere în Toamnă, 2019
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 900x900mm

I

C

T

U

R

Ă

45

46

Etno de Bugeac I, 2015
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 900x750mm

Ethno Bugeac I, 2015
painting, oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Ethno Bugeac II, 2016
painting, oil on canvas, mixed media
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Etno de Bugeac II, 2016
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă,900x600 mm
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Vânt de Primăvară, 2019
pictură, ulei pe pânză,
tehnica clasică, 850x600mm
Spring Wind, 2019
painting, oil on canvas, mix. media

Ecaterina Ajder / P
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Adam și Eva, 2013
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă
900x700mm
Adam and Eve, 2013
painting, oil on canvas, mixed media
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Coconași, 2012
pictură (triptic), ulei pe pânză, tehnică mixtă,
850x700mm x3

Coconași (ethnic tradition), 2012
painting (triptych), oil on canvas,
mixed media

Ecaterina Ajder / P
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O artă care tulbură, alină sau
mișcă sufletul tinde a fi o artă veritabilă
prin însăși faptul că există, indiferent de
concepția plastică pe care se axează ea:
figurativă sau nonfigurativă, conformistă ori
nonconformistă. Ecaterina Ajder este dotată
și cu darul de a sesiza drama vieții, chiar și
în sacra vatră a frumosului și a sublimului
(Amintiri de la Balta Prutului, Parada Regilor).
Pânzele ei sunt purtătoare ale unor mesaje
emotive, care rezidă din însăși drama
lăuntrică a formei. Aceasta se află într-o
perpetuă frământare, spărgând spațiile reale
și făcând abstracție de așteptările vizuale.
Utilizarea eficace a unor valențe policrome
și a elementelor stilistice parvenite din
faimoasele scoarțe vechi basarabene imprimă
operelor Ecaterinei Ajder modernitate și
virtuți artistice locale, pământești.
The art that touches, disturbs or comforts the
soul is a true art, regardless of its conformist
or nonconformist concept. Ecaterina Ajder
has the gift of feeling the dramatic side of life
(“Memories”, “Prut River pool”, “Kings Parade”).
Her paintings deliver emotional messages which
come from the inner drama of the form itself. She
is in a perpetual state of unrest, breaking the real
spaces and ignoring visual expectations. The use
of polychromatic features and stylistic elements
originated from ancient Bessarabian traditions,
which offers the art of Ecatrina Ajder a modern
touch of local Moldovan spirit.
Gheorghe Mardare
doctor în studiul artelor,
critic de artă,
Hamburg, Germania
Gheorghe Mardare / PhD in Arts,
Art Critic, Hamburg, Germany
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Primăvară, 2016
pictură (ciclu), ulei pe pânză, tehnică mixtă
800x800mm, 750x850mm, 750x800mm x2
Spring, 2016
painting (cycle), oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P
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Un excelent cadru didactic şi creator, Ecaterina Ajder este un artist singular în artele
plastice contemporane basarabene. Cu o intuiţie aleasă în perceperea şi abordarea
motivelor, creaţia autoarei, de o manieră stilistică inconfundabilă, este vizibilă în
cadrul tuturor manifestărilor la care participă. Originalitatea tratării în pictură sau
tapiserie se referă la modul interpretării imaginii, ca o formă arhetip, izvorâtă din
profunzimea tradiţiilor, datinilor, a miturilor şi a folclorului naţional, fiind sursele
principale ale inspiraţiei.
Autoare de tablouri şi goblenuri, Ecaterina Ajder ţese în pictură şi pictează în
tapiserie, fiecare gen având o modalitate de tratare mai diversă și mai variată.
Coloritul sonor, decorativ, de exemplu, persistă în ciclul de tablouri „Orgoliul
umbrelor regale”, „Ene-Caloene” și se transformă lent în gama policromatică a
seriilor de peisaje din „Balta Prutului”, „Sighișoara medievală”, „La cules de Îngeri”,
atingând o armonie deosebită în naturile statice. În tapiserie, artista preferă o
cromatică pastelată sau aprinsă („Orgoliul umbrelor”, „Zestre”, „Nostalgie arhaică”),
practicând un limbaj plastic adecvat motivelor, în prim-plan conturându-se
emotivitatea și armonia picturală, apartenentă la un spaţiu anume, etnic, spiritual,
temperamental, uimitor prin senzaţia de relaxare şi libertate.

Revelație, 2015
pictură (triptic), ulei pe pânză, tehnică mixtă
750x800mm x3

Tudor Stavilă,
doctor în studiul artelor, critic de artă
Chișinău, Republica Moldova

Revelation, 2015
painting (triptych), oil on canvas,
mixed media

Ecaterina Ajder / P

Tudor Stavilă,
PhD in the study of Arts, art critic
Chisinau, Republic of Moldova
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Excellent in teaching as well as creating, Ecaterina Ajder is truly a singular artist in the
world of Bessarabian contemporary art. With an uncany intuition in the perception and
interpretation of motifs, the author’s creation is, of unmistakable stylistic and visual
distinction, within all chosen media of creation. The originality of ways of interpretation
is rooted in the archetype, in the depth of traditions, in traditions and myths of the
national folklore, these remaining her main and consistent sources of inspiration.
Author of painting and arrases, Ecaterina Ajder, seems to be weaving her paintings
and painting her tapestries, endowing every means of creation with a wide-ranging
perspective. Vibrant and decorative colouring, for instance, persists in the cycle of
paintings “Pride of royal shadows”, “Ene-Caloene”, afterwards it gradually transforms
in a polychromatic palette in the series of landscapes “The pool of Prut”, “Medieval
Sighișoara”, “Collecting Angels”, and finally it reaches a special sense of harmony
in her still life work. In tapestry, the artist prefers either a pastel or bright colouring
(“Pride of Shadows”, “Dowry”, “Archaic Nostalgia”), practicing a pictorial articulation
in accordance with her motifs, outlining the emotion and the graphic harmony that
belongs to a particular, ethnic, spiritual and temperamental space, striking for its sense
of relaxation and freedom.
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Eva și Adam, 2016
pictură (diptic), ulei pe pânză, tehnică mixtă
900x650mm x2

Eve and Adam, 2016
painting (diptych), oil on canvas,
mixed media

Ecaterina Ajder / P

Madona cu prunci, 2015
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă
1900x700mm
Madonna with children, 2015
painting, oil on canvas, mixed media

I

C

T

U

R

Ă

57

58

Rugă, 2017
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 900x900mm

Prayer, 2017
painting, oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Madonna with the Angel, 2013
painting, oil on canvas, mixed media
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Madona cu înger, 2013
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 900x700mm
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Ecaterina Ajder –
disponibilități creative plurale
În spațiul de creativitate al Republicii Moldova, artele vizuale au o dimensiune stenică și deschisă către toate
orizonturile artei contemporane. Între artiștii care și-au deschis, cu generozitate, atelierul se numără și Ecaterina
Ajder, un creator cu o operă consacrată prin care se reconfirmă adagiul că gloria nu așteaptă numărul lor. Schimbul
permanent de expoziții arată inechivoc că este vorba de spirite afine cu orizonturi spirituale deschise către identitate
și colaborare. Cu un prilej devenit memorabil, am cunoscut-o mai bine pe Ecaterina Ajder, un artist plural în expresiile
plastice și un Om demn de pus la rană. Cordialitatea ei spontană, generoasă s-a confirmat inechivoc cu fiecare prilej
de întâlnire. Cu o astfel de ocazie am beneficiat de o invitație prietenoasă în atelierul artistei, unde am identificat nu
numai sanctuarul unde oficiază, cât și o gazdă generos deschisă spre confrați. Atelier, încărcat cu opere deosebite și
cu bucuria unui artist sensibil, stăpân pe tehnicile specifice artelor decorative. Discuțiile colocviale, schimbul de idei
despre actualul moment artistic au generat un veritabil colocviu despre arta momentului.
Cu acest prilej am luat act de faptul că Ecaterina Ajder deține un palmares convingător prin viziune și soluții.
Pentru valoarea sa profesională a fost permanent recompensată prin atribuirea premiilor breslei. În plus, i s-a acordat
titlul de conferențiar universitar la catedra Arte Decorative. Expune simultan pictură și tapiserie, convingând de
fiecare dată publicul prin concepțiile ei personalizate, prin viziune și stil.  Această disponibilitate către originalitate a
făcut ca fiecare compoziție, fie că este pictură sau artă decorativă, să comunice convingător și permanent. Se simte
întotdeauna pulsația intensă a unui artist care comunică cu publicul și îl respectă. Expozițiile ei, atent pregătite, fac ca

Peisaj medieval, 2017
pictură (triptic), ulei pe pânză, tehnică clasică, 750x800mm x3

Mediaval Landscape, 2017
painting (triptych), oil on canvas, classical media
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vizitatorul să-i admire și să-i achiziționeze lucrările sale din nevoia de a își înfrumuseța
viața. Nu se cantonează în orizonturi absconse și nu caută formule inutil sofisticate.
Numeroși critici de artă și colecționari au văzut în arta ei valoare și credibilitate.
Traseul său de creație sugerează o fervoare imaginativă și spirit practic pronunțat. Are
lucrări generoase în idei și convingătoare în expresie. Modernitatea sa nu provoacă
privitorul, ci îl convinge că existența unei opere de artă lucrează în planul vast al
timpului mare. A expus permanent, animată de nevoia dialogului cultural, de așezare
într-un parcurs unde inventivitatea face din fiecare operă o temă de reflecție. Se simte
în toate gesturile sale o fervoare care se împlinește prin expresie. Temperamentul
său lasă impresia unei permanente căutări a esențelor, a descoperirii unui univers de
viziune și de exprimare. Accesibilitatea simbolurilor sale, îndeosebi cele din tapiserie,
recuperează vechi modele românești, dar aduce și o viziune, unde identifică sugestii
din cultura tradițională basarabeană. Expozițiile ei au reconfirmat harul unui artist
care slujește în altarele Frumosului.
Valentin Ciucă
critic de artă, Iași, România
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Ecaterina Ajder –
Plural, Creative Availability
In the creative space of Republic of Moldova, Visual Arts have both a sthenic
dimension as well as a sense of kinship with all horizons of contemporary art. Ecaterina
Ajder, a well-established creator who carved her own path, generously opened the door of
her workshop. A permanent exchange of exhibitions goes to show with certainty, that she is
a kindred spirit to metaphysical terrains open to identity and collaboration. On an occasion
that became memorable, I had the opportunity to meet Ecaterina Ajder, an artist with a
multitude of pictorial expressions and a worthy example of personhood. Her spontaneous
cordiality and generous nature, would accompany her, in every instance we had a chance
to interact. I was a beneficiary of an invitation to visit her workshop, where I identified a
sanctuary of a workplace, and a host graciously disposed to her colleagues.
The artist’s workshop was notably filled with authentic works of art, a palpable joy of
a sensitive artist who has mastered techniques specific to Decorative Arts. A colloquial
exchange of ideas regarding the current timing in artistry has generated crystallized notions
about the art of today.
I had no choice but to conclude that, as an artist, Ecaterina Ajder has a vast record
of being convincing in her vision and solutions. For her value in the domain, she was
constantly recognized by fellow artists, and was named university lecturer at the faculty
of Decorative Arts. Her exhibitions of tapestry and painting have been captivating the
public with personalized, stylistic and visual resolutions. Her availability to the original,
in every creation, whether it’s a painting or a piece of decorative art, transforms her
narrative into something permanent and convincing. The intense pulsation of an artist who
communicates with her public, and treats them with respect is clearly distinguishable. Her
carefully prepared exhibitions, not only invite visitors to admire, but also compel them
to acquire her works, so to bring beauty into their lives. She doesn’t billet herself into
abstruse horizons and unnecessarily sophisticated formulas, and is convincingly established
in a personalized vision. Numerous art critics and collectors who visited her exhibitions,
discovered in her art high value and credibility. Her artistic journey suggests both an
imaginative fervour and a well-defined practical spirit. The creation offered by the artist
is generous in ideas and convincing in expression. Her modern view doesn’t necessarily
provoke the spectator, but persuades them that an art work exists in a large spectrum of
temporality.
The topical element of her exhibitions stems from a necessity of a cultural
dialogue, where inventiveness confers every work of art with a reflective dimension. Her
gestural expression is charged with devoutness, her temperament gives the impression
of continuous search of essence, vision and expression. The accessibility of symbols, most
notably in tapestry, recovers older Romanian models simultaneously bringing in suggestions
of traditional Bessarabian culture. Her exhibitions have truly reaffirmed the gift of an artist
Valentin Ciucă
serving at the shrine of Beauty.

art critic, Iasi, Romania
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Merărie la Tescani, 2018
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă
850x650mm

Apple stock at Tescani, 2018
painting, oil on canvas,
mixed media
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Flori de Gheață, 2016
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 900x900mm

Frost Flowers, 2016
painting, oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Apple Blossom, 2016
painting, oil on canvas, mixed media

Flori de Măr, 2016
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 900x900mm
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Poliptic, 2014
pictură (diptic), ulei pe pânză, tehnică mixtă
900x1440mm

Poliptych, 2014
painting (diptych), oil on canvas,
mixed media
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Melancolie, 2004
pictură (triptic) ulei pe pânză, tehnică clasică
750x400mm x2, 750x280mm

Melancholy, 2004
painting (triptych), oil on canvas,
classical media
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Rapsodie de Toamnă, 2015
pictură (ciclu), ulei pe pânză, tehnică clasică
550x550mm x8

Ecaterina Ajder / P

Autumnal Rhapsody, 2015
painting (cycle), oil on canvas,
classical media
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Rapsodie de Toamnă, 2015
pictură (ciclu), ulei pe pânză, tehnică clasică
550x550mm x5

Autumnal Rhapsody, 2015
painting (cycle), oil on canvas,
classical media
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La cules de îngeri
Lucrările Ecaterinei Ajder se sustrag vreunui
riguros calapod tematic, dar și strictelor încadrări
formale. O privire mai atentă descoperă însă indicii
de neocolit, atât în ordinea subiectelor tratate, cât
și în cea a opțiunilor de stil. Artista își fixează prioritar
atenția asupra ethos-ului local, schițând cadrele unei
antropologii vizuale menită să evoce lumea satului
de altădată. Compozițional vorbind, tablourile sale
îmbină figurativul cu soluțiile moderniste; ele ies de
sub jurisdicția exclusivă a picturii, făcând loc unui spațiu
al experimentului neîngrădit, deschis oricărui insert
decorativ. Pasta penelului se combină imprevizibil
cu adausuri textile-fire, „pete”, din stofă și pânzătransformate în textură policromă, în… text de citit.
Personajele angelice populează și lumea schițată
plastic de Ecaterina Ajder, îngerii păzitori survolează
intervalul dintre Pământ și Cer, producând miracole,
sacralizând clipele și locurile pe care le frecventează în
itineranța lor. Îngerii „se văd” în tot ceea ce ne înconjoară
- natură, păsări, pietre, flori... Satul copilăriei, chipurile
dragi, hainele purtate la sărbători, cergile țesute cu migală
poartă, fiecare, o amprentă angelică. Totul trimite către o
patrie ideală, asemănătoare Grădinii Paradisului, grădină
binecuvântată, protejată de îngeri. Este, în același timp, și
grădină a sufletului, grădină de cuvinte, sunete, ritmuri,
miresme, imagini și culori. Aș  așeza pictura Ecaterinei
Ajder sub semnul unei blânde melancolii. Arheologia
sentimentală operată de pictura Ecaterinei Ajder este,
deopotrivă, subiectivă și selectivă. Artista operează o
fericită dedublare, una care îi permite să fie acasă, și
aici, și acolo. Idilizarea și idealizarea o ajută să oculteze
tot ceea ce intră sub incidența negației, insatisfacției și
a urâtului. Lumea este plăcută și încântătoare pentru că
așa își dorește să fie. O plăcută melancolie îi ghidează
privirea spre toposuri imaculate, chiar dacă par utopice
sau ireale. Romantică incorigibilă, Ecaterina Ajder își
reconfirmă plastic încrederea în valoarea soteriologică
a frumosului și în posibilitatea unei susțineri angelice Petru Bejan - profesor
necondiționate. Există îngeri peste tot, doar să dovedim universitar, doctor în Filosofie,
a-i… culege.
Universitatea ,,Al. I. Cuza”
Iași, România
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Poarta Dorului, 2017
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 800x800mm

Gate of Nostalgia, 2017
painting, oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Blue Flower, 2017
painting, oil on canvas, mixed media

Floare albastră, 2017
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 850x850mm
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Ninge cu îngeri, 2015
pictură (diptic), ulei pe pânză,
tehnică mixtă, 850x850mm x2

Ecaterina Ajder / P

Snowing with angels, 2015
painting (diptych), oil on canvas,
classical media
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Zestre I, 2018
pictură (diptic), ulei pe
pânză, tehnică mixtă
650x800mm x2
Dawry I, 2018
painting (diptych), oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Zestre II, 2018
pictură (diptic), ulei pe pânză,
tehnică mixtă, 650x800mm x2
Dawry II, 2018
painting (diptych),
oil on canvas, mixed media
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Fata Morgana, 2015
pictură (ciclu), ulei pe pânză, tehnică clasică, 750x550mm x6

Ecaterina Ajder / P

Fata Morgana, 2015
painting (cycle), oil on canvas, classical media
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Harvesting Angels
Petru Bejan
PHD in Philosophy,
the Al. I. Cuza University
Iasi, Romania

The works of Ecaterina Ajder are removed from the ilk of
rigorous formal framing. However, a closer look will reveal
signs that one can’t ignore, in the order of chosen subjects,
as well as in stylistic options. The artist is fixed primarily in
the regional ethos, sketching scenes of visual anthropology
linked to villages of yesteryear. From the standpoint of
composition, her works combine the figurative with
modern solutions, exiting the terrain exclusive to painting
and giving space to unguarded experiment and decorative
insertions. Brush strokes unpredictably collide with textile
insertions, fragments of fabric and textile, transformed in
polychromatic texture, and subsequently into a narrative.
Angelic characters inhabit Ecaterina Ajder’s pictorial
universe, guardian angels overfly the space between
Heavens and Earth, performing miracles, deifying moments
and spaces that they frequent. Angels can be “visualized” in
everything that surrounds us: nature, birds, stones, flowers,
and so on and so forth. All of it, the native village, beloved
faces and festive garments woven with care, all have the
mark of angels. Everything evokes an ideal motherland,
similar to the Garden of Eden, a garden blessed and
protected by angels. At the same time it’s a garden of the
soul, words, sounds, aromas, rhythms, as well as images and
colours. I would place Ecaterina Ajder’s painting, under a
banner of tender melancholy. The sentimental archaeology
in her paintings is both subjective and selective. The artist
operates within a blissful sense of duplicity, the kind that
allows you to be “at home”, wherever you are. The idyllic
and the ideal, are her instruments of transforming into
the occult, matters generally fallen under the brand of
unsatisfying and ugly. The world is joyous and enchanting
for her, because she wants it this way.
A pleasant melancholy directs her gaze towards immaculate
spaces, even if they appear utopian. Incorrigible romantic,
Ecaterina Ajder, pictorially reaffirms the belief in the
salvaging nature of beauty, and in the omnipresence of
guardian angels. There are angels everywhere; if only we
could succeed to…. ”harvest” them all.
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Scrisoare de la bunica Dona, 2013
pictură (diptic), ulei pe pânză,
tehnică mixtă, 550x550mm x2
Letter form grandmother Dona, 2013
painting (diptych),
oil on canvas, mixed media
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Cobalt și Mov, 2016
pictură (diptic),
ulei pe pânză, tehnică mixtă
800x800mm x2
Cobalt and Mauve, 2016
painting (diptych),
oil on canvas, mixed media

Ecaterina Ajder / P

Miraj, 2004
pictură (diptic),
ulei pe pânză, tehnică mixtă
800x800mm x2
Mirage, 2004
painting (diptych),
oil on canvas, mixed media
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Archaic nostalgia, 2014
painting (cycle), oil on
canvas, mixed media
Nostalgii arhaice, 2014
pictură (ciclu), ulei pe pânză, tehnică mixtă
550x400mm x4

Ecaterina Ajder / P

Cununa Pământului, 2015
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă
850x900mm

The Earthly Wedding, 2015
painting, oil on canvas,
mixed media
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Madona în alb, 2015
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă
650x900mm

Madonna in White, 2015
painting, oil on canvas,
mixed media

Ecaterina Ajder / P

Eternitate, 2017
pictură, ulei pe pânză,
tehnică mixtă, 900x650mm
Eternity, 2017
painting, oil on canvas,
mixed media
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Ecaterina Ajder surprinde în picturile sale prin modalitatea inedită
de esenţializare a formelor. Dacă pictura artistei păstrează un aer fastuos,
chiar baroc, graţie desenului, dar mai ales complexei linii coloristice folosite,
tapiseria se întoarce la forma primară, desigur, în sensul benefic al cuvântului.
Văzând creaţiile textile şi picturale ale plasticienei, eşti plăcut surprins de
curăţenia mesajului pe care îl incubă şi simţi tentaţia de a renunţa la, poate,
puţin pretenţiosul termen de „tapiserie”, în favoarea celui de „scoarţă”, fireşte,
ambele clasificări subsumate unei reale dăruiri şi unui cert potenţial artistic.
Constantin Prut, doctor în studiul
artelor, critic de artă,
București, Româmia

Rapsodie de Toamnă I, 2019
pictură (triptic), ulei pe pânză, tehnică mixtă, 850x850mm x3
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Ecaterina Ajder’s art is surprising through the shapes in her paintings.
Her painting display an airy look, even baroque, due to the colourful lines,
while the tapestry returns to the primary form, in the best sense of the word.
Admiring the artist’s textile and pictorial creations, one is pleasantly surprised
by the clearness of the message that is hatching and one can perhaps feel
compelled to use the term ”bark” instead of the slightly pretentious term
"tapestry" when referring to her artwork, both terms enclosed into her
unquestionable dedication and artistic potential.
Constantin Prut,
PhD in Arts, Art Critic,
Bucharest, Romania  

Autumnal Rhapsody I, 2019
painting (triptych), oil on canvas, mixed media
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Georgiana, 2016
painting, oil on canvas,
mixed media
Georgiana, 2016
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 700x500mm
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White Flowers, 2010
painting, oil on canvas,
mixed media
Flori Dalbe, 2010
pictură, ulei pe pânză, tehnică mixtă, 650x450mm
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Ecaterina Ajder
Născută: 11 Martie 1961, Cahul, Republica Moldova
27 decembrie 1990, Titularizarea UAP, Secția Artă Decorativă
Formarea
1972- 1976
1976- 1980
1980- 1985
19921995-

Şcoala de Arte Plastice pentru copii, clasa profesorilor Gheorghe Huzun şi Petru Berdiu, Cahul, Republica Moldova
Colegiul Naţional de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală/I. Repin”, secţia Pictură,
clasa profesorilor Stanislav Babiuc și Mihail Tihonciuc, Chişinău, Republica Moldova
Facultatea de Arte Plastice, secţia Pictură, clasa profesorilor Constantin Crăciun, Petru Severin, Emil Negară şi Alexandru
Cuzmin, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova
Stagiu, Institutul de Stat de Artă Academică „V. I. Suricov”, Moscova, Federația Rusă
Stagiu, Academia de Arte Vizuale „Ioan Alexandrescu”, Cluj-Napoca, România
Consacrarea

1983
1990
1993- 2004
1995
2000
2010

Debutează cu pictură la expoziţiile naţionale, organizate la Chişinău, şi unionale, la Moscova, Federaţia Rusă
Titularizarea - membru titular al UAP din Republica Moldova, secţia Artă Decorativă
Şef de catedră Artă Decorativă, Facultatea de Arte Plastice şi Design,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Republica Moldova
Membru AIAP UNESCO
Conferenţiar universitar la Catedra Artă Decorativă, Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă” din Chişinău, Republica Moldova
Titlul Onorific „Maestru în Artă" din Republica Moldova
Expoziții Personale

1994
1994
1994
1995
1998
2003
2004
2004
2006
2006
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2018
2019

Pictură/Tapiserie, Istanbul, Turcia
Pictură/Tapiserie, Piatra-Neamţ, România
Pictură/Tapiserie, Bucureşti, România
Pictură/Tapiserie, Braşov, România
Pictură/Tapiserie, Bucureşti, România
Pictură/Tapiserie, Ploieşti, România
Pictură, Buşteni-Sinaia, România
Pictură/Tapiserie, Ambasada SUA, Chişinău, Republica Moldova
Pictură/Tapiserie, Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, Chişinău, Republica Moldova
Pictură/Tapiserie, Misiunea OSCE în Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Pictură, Casa Limbii Române, Chişinău, Republica Moldova
Pictură/Artă Textilă, Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, Chişinău, Republica Moldova
Pictură/Artă Textilă, Galeria „Orizont”, Bucureşti, România
Pictură, Galeria „Theodor Pallady”, Iași, România
Pictură, Banca Mondială, filiala Chișinău, Republica Moldova
Pictură/Artă Textilă, Consiliul Europei, Strasbourg, Franța
Tapiserie, Anul Internațional al Culturii, Gori, Armenia
Pictură, Galeria „I. Petrov”, Razgrad, Bulgaria
Pictură, Consulatul Ambasadei Republicii Moldova în Germania, Köln
Pictură/Artă Textilă, Centrul de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, România
Expoziții de Grup

1983
1986
1987
1988
1989
1989

Arta Plastică, Moscova, Federaţia Rusă
Arta Plastică, Paris, Franţa
Tineretul Ţării, Chişinău, Republica Moldova
Arta Plastică, Moscova, Federaţia Rusă
Arta Plastică, Chişinău, Republica Moldova
Arta Plastică, Odessa, Ucraina
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1989
1990
1990- 2019
1990- 2019
1996- 2019
1997- 2019
1993
1991- 2002
1995
1998
1998
1998
1999
2004- 2016
2009- 2019
2010- 2018
2012
2013- 2019
2013
2014- 2016
2014, 2018
2014- 2018
2014- 2018
2015- 2017
2017, 2018
2017- 2019
2018, 2019

Cultură fără frontieră, Iaşi, România
Căutări, Chişinău, Republica Moldova
Omagiu lui Eminescu, Eminesciana, Chişinău, Republica Moldova
Saloanele de Toamnă, Chişinău, Republica Moldova
Saloanele de Primăvară, Chişinău, Republica Moldova
Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău, Republica Moldova – România
Arta Decorativă, Chişinău, Republica Moldova
Limba noastră cea română, Chişinău, Republica Moldova
Zilele Culturii din Moldova, Istanbul, Turcia
Arta Plastică, Bucureşti, România
Arta Textilă, Madrid, Spania
Arta Textilă, Chişinău, Republica Moldova
Arta Plastică, Frankfurt, Weksterban, Darmstat, Germania
Pictură şi Tapiserie, Palatul Culturii, Iaşi, România
Bienala Internaţională de Pictură, edițiile I-VI, Chişinău, Republica Moldova
Bienala Internaţională de Arte Decorative, edițiile I-V, Chişinău, Republica Moldova
Festival Internațional al A.R.T.E.lor FRUMOASE Arte/Remedii/Tradiții/Educații, ediția a II-a,
Galeria Nicolae Tonitza, UAP filiala Iași, România
Arta Plastică „Recviem” Chişinău, Republica Moldova
Expoziție de Arte Vizuale „Identități Ieșene”, ediția a II-a, Galeriile „Ion Neagoe”, UAP filiala Iași, România
Salonul Profesorilor, Galeria „Cupola”, Sala Polivalentă „Constantin Brâncoveanu”, UAP filiala Iași, România
Salonul Profesorilor, Centru Expozițional Constantin Brâncuși, Chișinău, UAP din Republica Moldova
Expoziția Internațională de Creație Plastică „Eminesciana”, ediția a IV-a, Galeria „Teodor Paladi”, Iași, Galeriile de Artă,
Brăila, România
Artă Plastică, Praga, Cehia
Artă Plastică, Tabor, Cehia
Artă Plastică, Palatul Parlamentului, Bucureşti, România
Artă Plastică, Palatul Culturii, Iași, România
Artă Plastică, Muzeul Cotroceni, Bucureşti, România
Simpozioane/ Documentări/ Tabere de Creații

1998
1991
1993
1994- 2012
1997
1997
1998
2000- 2006
2006
2006
2008
2010
2010- 2018
2015
2017
2018
2018
2019

Coordonator principal la Simpozionul Internaţional de Artă Textilă şi Modă, Chişinău, Republica Moldova
Iaşi, România
Piatra-Neamţ, România
Organizator de expoziţii de Artă Plastică şi Artă Textilă
Braşov, România
Budapesta, Ungaria
Simpozionul Internaţional de Artă Textilă şi Modă, Chişinău, Republica Moldova
Chişinău, Republica Moldova
Organizator de tabără de creație, Chişinău, Republica Moldova
Tescani, Bacău, România
Sadova, Republica Moldova
Vadul lui Vodă, Republica Moldova
Simpozionul Bienalei Internaţionale de Arte Decorative, edițiile I-IV, Chişinău, Republica Moldova
Simpozionul Internațional de Artă Textilă „Reîntoarcere la Tradiții”, Muzeul Național de Artă, Chișinău, Republica Moldova
Simpozionul Internațional de Artă Decorativă, Bișkek, Kârghistan
Simpozionul Internațional de Artă Decorativă, Astana, Kazahstan
Simpozionul Internațional de Cultură, Artă Plastică, Gori, Armenia
Simpozionul Internațional de Estetică, Centrul de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, România
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Lucrări în colecții publice
Muzeul Naţional de Artă, Chişinău, Republica Moldova
Muzeul Naţional de Arte Plastice, Bucureşti, România
Muzeul Naţional de Arte Plastice, Piatra Neamț, România
Ministerul Culturii, Republica Moldova
Ministerul Culturii şi Cultelor, România
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România
Centrul Internațional de Cultură şi Arte „George Apostu”, Bacău, România
Lucrări în colecții publice
Republica Moldova, România, Bulgaria, Turcia, Germania, Rusia, Venezuela, SUA, Israel,
Franţa, Canada, Spania, Italia, Ucraina, Polonia, Slovenia, Cehia, Marea Britanie, Federația Rusă
Premii/ Distincții/ Titluri Onorofice/ Diplome de Onoare
1998
2005, 2006
2006
2006
2007
2009
2010
2010
2012
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017
2017
2018

Premiul de Excelență, acordat în cadrul Simpozionului Internaţional de Arte Textile şi Modă, Chişinău, Republica Moldova
Diplomă de Onoare, acordată de Ministerul Educaţiei, Republica Moldova
Premiul Anului, Arte Decorative, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova
Premiul Anului, Arte Decorative, publicaţia „Timpul”, Chişinău, Republica Moldova
Marele Premiu, acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor, România
Nominalizare, tapiserie „Legenda”, Bienala Internaţională de Arte Decorative, ediţia a II-a, Chişinău, Republica Moldova
Diplomă de Onoare acordată de Ministerul Culturii, Republica Moldova
Titlul Onorific „Maestru în Artă” din Republica Moldova
Premiul I, Concursul de Creaţie Plastică „Intre figurativ şi simbolic - ipostaze de ieri si de azi”, ediţia a VI-a, UAP filiala Iaşi,
România
Premiul Special, Concursul de Creaţie Plastică „Eminesciana”, ediţia a II-a, UAP, filiala Iaşi,
Universitatea de Arte „George Enescu”, România
Premiul pentru pictură, „Identități ieșene”, Expoziție de Arte Vizuale, ediţia a II-a, UAP, filiala Iași, România
Diplomă de Excelență, „Salonul Profesorilor de Arte Vizuale”,
ediţia a III-a, Centru Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, UAP din Republica Moldova
Premiul pentru Arte Decorative, „Salonul de Toamnă”, Ministerul Culturii, Republica Moldova
Diploma de Excelență, Centrul de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, România
Diploma de Onoare, Expoziție-concurs „Recviem”, Chișinău, R. Moldova.
Nominalizare la Premiul Național, pentru activitate în domeniul Artelor Plastice,
Guvernul Republicii Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Premiul acordat de Centrul de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, România
Diplomă de Onoare, „Salonul de Toamnă”, Acordată de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Republica Moldova
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Ecaterina Ajder
Born on 11 March, 1961, Cahul, Republic of Moldova
27 December 1990, Member of the Visual Artists' Union, Decorative Arts Department
Education and Training
1972- 1976
1976- 1980
1980- 1985
19921995-

School of Visual Arts for Children, class of Gheorghe Huzun and Petru Berdiu, Cahul, Republic of Moldova
National College of Visual Arts “Alexandru Plamadeala/I. Repin”, Drawing Department,
class of Stanislav Babiuc and Mihail Tihonciuc, Chisinau, Republic of Moldova
Visual Arts Faculty, Drawing Department, class of Constantin Craciun, Petru Severin, Emil Negara and Alexandru Cuzmin,
State Pedagogical University “Ion Creanga”, Chisinau, Republic of Moldova
Internship, State Institute of Academic Art “V. I. Suricov”, Moscow, Russian Federation
Internship, Academy of Visual Arts “Ioan Alexandrescu”, Cluj-Napoca, Romania
Consecration

1983
1990
1993- 2004
1995
2000
2010

Starts off with drawing at the national exhibitions held in Chisinau and federal exhibitions held in Moscow, Russian Federation
Becomes a permanent member of the Visual Artists’ Union of the Republic of Moldova, Decorative Arts Department
Chief of Decorative Arts Department, Visual Arts and Design Faculty, State Pedagogical University
“Ion Creanga”, Chisinau, Republic of Moldova
Member of IAA UNESCO
University professor at the Decorative Arts Department, State Pedagogical University
“Ion Creanga”, Chisinau, Republic of Moldova
Honorary Title “Master in Arts” of the Republic of Moldova
Personal Exhibitions

1994
1994
1994
1995
1998
2003
2004
2004
2006
2006
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2018
2019

Painting/Tapestry, Istanbul, Turkey
Painting/Tapestry, Piatra-Neamt, Romania
Painting/Tapestry, Bucharest, Romania
Painting/Tapestry, Brasov, Romania
Painting/Tapestry, Bucharest, Romania
Painting/Tapestry, Ploiesti, Romania
Painting, Busteni-Sinaia, Romania
Painting/Tapestry, US Embassy, Chisinau, Republic of Moldova
Painting/Tapestry, Exhibition Center “Constantin Brancusi”, Chisinau, Republic of Moldova
Painting/Tapestry, OSCE Mission to Moldova, Chisinau, Republic of Moldova
Painting, House of Romanian Language, Chisinau, Republic of Moldova
Painting/Textile Art, Exhibition Center “Constantin Brancusi”, Chisinau, Republic of Moldova
Painting/Textile Art, “Orizont” Gallery, Bucharest, Romania
Painting, “Theodor Pallady” Gallery, Iasi, Romania
Painting, World Bank, Chisinau branch, Republic of Moldova
Painting/Textile Art, Council of Europe, Strasbourg, France
Tapestry, Anul Internațional al Culturii, Gori, Armenia
Painting, “Prof. I Petrov” Gallery, Razgrad, Bulgary
Painting, Embassy of the Republic of Moldova in Germany, Köln
Painting/Textile Art, Centre of Culture and Arts “George Apostu”, Bacău, Romania
Group Exhibitions

1983
1986
1987
1988
1989
1989

Visual Arts, Moscow, Russian Federation
Visual Arts, Paris, France
Youth of the Country, Chisinau, Republic of Moldova
Visual Arts, Moscow, Russian Federation
Visual Arts, Chisinau, Republic of Moldova
Visual Arts, Odessa, Ukraine
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1989
1990
1990- 2019
1990- 2019
1996- 2019
1997- 2019
1993
1991- 2002
1995
1998
1998
1998
1999
2004- 2016
2009- 2019
2010- 2018
2012
2013
2014- 2016
2014- 2018
2014- 2018
2014- 2018
2014- 2017
2017- 2018
2017- 2019
2018, 2019

Culture without Borders, Iasi, Romania
Searches, Chisinau, Republic of Moldova
Tribute to Eminescu, “Eminesciana”, Chisinau, Republic of Moldova
Winter Salons, Chisinau, Republic of Moldova
Spring Salons, Chisinau, Republic of Moldova
Salons of Moldova, Chisinau - Bacau, Republic of Moldova - Romania
Decorative Arts, Chisinau, Republic of Moldova
Our Romanian Language, Chisinau, Republic of Moldova
Culture Days in Moldova, Istanbul, Turkey
Visual Arts, Bucharest, Romania
Textile Arts, Madrid, Spain
Textile Arts, Chisinau, Republic of Moldova
Visual Arts, Frankfurt, Weksterban, Darmstat, Germania
Painting and Tapestry, Palace of Culture, Iasi, Romania
International Biennial Drawing Contest, editions I-V, Chisinau, Republic of Moldova
International Biennial Decorative Arts Contest, editions I-IV, Chisinau, Republic of Moldova
International Festival of Fine Arts “Arts/Remedies/Traditions/Educations”, 2nd edition, “Nicolae Tonitza” Gallery, Visual
Artists’ Union, Iasi branch, Romania
Visual Arts Exhibition “Iasi Identities”, 2nd edition, “Ion Neagoe” Galleries, Visual Artists’ Union, Iasi branch, Romania
Professors’ Salon, “Cupola” Gallery, Polyvalent Hall “Constantin Brancoveanu”, Visual Artists’ Union, Iasi branch, Romania
Professors’ Salon, Exhibition Centre “Constantin Brancusi”, Chisinau, Visual Artists’ Union of the Republic of Moldova
International Exhibition of Visual Creation “Eminesciana”, 4th edition, “Teodor Paladi” Gallery, Iasi, Arts Galleries, Braila,
Romania
Visual Arts, Prague, Czech Republic
Visual Arts, Tabor, Czech Republic
Visual Arts, Parliament Palace, Bucharest, Romania
Visual Arts, Palace of Culture, Iasi, România
Visual Arts, Cotroceni Museum, Bucharest, Romania
Symposia/ Documentations/ Creation Camps

1998
1991
1993
1994- 2012
1997
1997
1998
2000- 2006
2006
2006
2008
2010
2010- 2016
2015
2017
2018
2018
2019

Lead coordinator at the International Symposium of Textile Art and Fashion, Chisinau, Republic of Moldova
Iasi, Romania
Piatra-Neamt, Romania
Organizer of Visual Arts and Textile Arts Exhibitions
Brasov, Romania
Budapest, Hungary
International Symposium of Textile Art and Fashion, Chisinau, Republic of Moldova
Chisinau, Republic of Moldova
Coordinator of “Camp of Creation”, Chisinau, Republic of Moldova
Tescani, Bacau, Romania
Sadova, Republic of Moldova
Vadul lui Voda, Republic of Moldova
Symposium of the International Biennial Decorative Arts Contest, editions I-IV, Chisinau, Republic of Moldova
Symposium of the International Biennial Textile Art Contest “Return to Traditions”,
National Arts Museum, Chisinau, Republic of Moldova
International Symposium of Decorative Arts, Bishkek, Kyrgyzstan
International Symposium of Decorative Arts, Astana, Kazakhstan
International Symposium of Culture, Visual Arts, Gori, Republic of Armenia
International Symposium of Aesthetics, Center of Culture and Arts “George Apostu”, Bacău, România
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Works in Public Collections
National Museum of Visual Arts, Chisinau, Republic of Moldova
National Museum of Visual Arts, Bucharest, Romania
National Museum of Visual Arts, Piatra Neamt, Romania
Ministry of Culture, Republic of Moldova
Ministry of Culture and Cults, Romania
Museum Complex “Iulian Antonescu”, Bacau, Romania.
Center of Culture and Arts “George Apostu”, Bacau, Romania
Works in Private Collections
Republic of Moldova, Romania, Bulgaria, Turkey, Germany, Russia, Venezuela, USA, Israel,
France, Canada, Spain, Italy, Ukraine, Poland, Slovenia, Czech Republic, Great Britain, Russian Federation
Awards/ Distinctions/ Honorific Titles/ Diplomas of Honor
1998
2005, 2006
2006
2006
2007
2009
2010
2010
2012
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017
2017
2018

Award of Excellence awarded by the International Symposium of Textile Arts and Fashion, Chisinau, Republic of Moldova
Diploma of Honor awarded by the Ministry of Education, Republic of Moldova
Award of the Year, Decorative Arts, Union of Visual Artists of the Republic of Moldova
Award of the Year, Decorative Arts, “Timpul” publication, Chisinau, Republic of Moldova
The Great Award awarded by the Ministry of Culture and Cults, Romania
Nomination, tapestry “Legend”, International Biennial Decorative Arts Contest, 2nd edition, Chisinau, Republic of Moldova
Diploma of Honor awarded by the Ministry of Culture, Republic of Moldova
Honorific Title “Master in Arts“ of the Republic of Moldova
1st Award, Visual Creation Contest “Between figurative and symbolic – hypostases of yesterday and today”,
4th edition, Visual Artists’ Union, Iasi branch, Romania
Special Award, Visual Creation Contest Eminesciana, 2nd edition, Visual Artists’ Union, Iasi branch,
Arts University “G.Enescu”, Romania
Award for Drawing, “Iasi Identities”, Exhibition of Visual Arts, 2nd edition, Visual Artists’ Union, Iasi branch, Romania
Diploma of Excellence, “Salon of Visual Arts Professors”, 3rd edition, Exhibition Center “Constantin Brancusi”,
Chișinau, Visual Artists’ Union of the Republic of Moldova
Award for Decorative Arts, “Autumn Salon”, Ministry of Culture, Republic of Moldova
Diploma of Excellence, Center of Culture and Arts “George Apostu”, Bacău, Romania
The Great Award awarded by the Ministry of Culture and Cults, Romania
Nomination for the National Prize, for impact in the Visual Arts field, Governament of the Republic of Moldova, Chisinau
Prize awarded by Center of Culture and Arts “George Apostu”, Bacău, Romania
Prize “Salonul de Toamnă”, Honorary Diploma,awarded by the Ministry of Education,
Culture and Research of Republic of Moldova
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Centrul Internaţional de Cultură și Arte „George Apostu” Bacău
Instituţie publică de cultură, înfiinţată în anul 1990, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale
din România. Centrul contribuie activ la promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi stimularea creativităţii
contemporane prin diseminarea fenomenului cultural şi derularea de proiecte şi programe culturale în concepţie
integratoare şi pluridisciplinară.
Ansamblul cultural cuprinde:
Muzeul de Artă Contemporană care, pe lângă numeroase expoziţii temporare, găzduieşte o bibliotecă publică
cuprinzând peste 15.000 de volume de artă şi beletristică;
Parcul sau Grădina cu statui, cu sculpturi monumentale din lemn, piatră şi marmură realizate, în decursul timpului,
de artişti reprezentativi din ţară şi din străinătate;
Sala de marmură, situată în clădirea principală a Centrului, este destinată, de asemenea, evenimentelor culturale:
spectacole, concerte, întruniri, reprezentaţii, simpozioane etc.;
Hotelul şi restaurantul, menite să asigure cele mai bune condiţii de cazare atât artiştilor, cât şi vizitatorilor.
Activitatea culturală a Centrului cuprinde o gamă largă de manifestări artistice:
- Simpozioane pe cele mai complexe teme, expoziţii de pictură, grafică, sculptură, fotografie, arte decorative;
- Reprezentaţii teatrale, literare, muzicale, coregrafice
- Concerte de muzică clasică şi contemporană;
- Decernarea Marelui Premiu George Apostu;
- Programul de rezidenţă artistică ArtistNe(s)t pentru tineri interpreţi şi coregrafi din domeniul dans contemporan;
- Revista „Vitraliu” editată de Centru, reflectă periodic sinteza interferenţei artelor şi caracterul pluralist al activităţii
Centrului;
- Proiect cultural „Mirabila Sămânță” (2018) – proiect desfășurat între Bacău şi Chişinău, în cadrul căruia Centrul
de Cultură „George Apostu” Bacău, în calitate de coorganizator, alături de Muzeul Național de Artă al Moldovei și
Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi a realizat expoziția de artă contemporană „Acum și în veac”, care reunește
lucrările artiștilor Maxim Dumitraș - sculptură și Mihai Perca - pictură.
- Centrul de Cultură „George Apostu” este unul dintre inițiatorii programului cultural Saloanele Moldovei ( 1991
- prezent) organizat împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova și Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala U.A.P. Bacău, şi Muzeul Naţional
de Artă al Moldovei, Chişinău.
- Simpozionul Internațional Cucuteni - 5000 Redivivus (2017) - Centrul de Cultură „George Apostu” în calitate de
partener alături de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi și Universitatea Tehnică a Moldovei a luat parte
la Simpozionul Internaţional „CUCUTENI – 5000 Redivivus: știinţe exacte şi mai puţin exacte”. Evenimentul reunește
în fiecare an academicieni, profesori universitari, poeti, scriitori, muzicieni, artiști și oameni de cultură de pe cele
două maluri ale Prutului.
- Programul de Rezidență Internațională de Sculptură „Albastru”, organizat de Centrul de Cultură „George Apostu”,
realizat de artiști renumiți din țară și străinătate (Spania, Japonia, Bulgaria, Serbia, Taiwan, Franța).
Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”
Este membru al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM), este membru fondator al Asociaţiei ArtistNe(s)t,
Reţeaua Centrelor de Rezidenţă pentru Artişti din România, şi este înscris în Registrul Artelor Spectacolului.
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The „George Apostu” International Culture and Arts Centre
a public cultural institution, founded in 1990, under the jurisdiction of the Ministry of Culture and National
Identity from Romania. The centre has an important contribution to promoting and valuing cultural heritage and
contemporary creativity by means of cultural dissemination and implementation of integrative and multidisciplinary
cultural projects and programs.
The cultural ensemble consists of:
The Museum of Contemporary Art, which besides numerous temporary exhibitions, houses a public library
containing over 15,000 volumes of art and literature;
The Park, or The Garden with Statues, which houses the monumental sculptures in wood, stone and marble made,
over time, by Romanian and foreign representative artists;
The Marble Hall in the main building of the Centre is intended to cultural events: shows, performances, meetings,
plays, concerts, symposia etc.;
The Hotel and the Restaurant of the Centre, providing unforgettable residence and leisure for artists and visitors.
The cultural activity of the Centre covers a wide range of artistic manifestations:
- Symposia on the most complex issues, painting exhibitions, graphics, sculpture, photography, decorative arts;
- Theatrical shows, literary, musical and dance performances;
- Classical and contemporary concerts;
- The prize giving ceremony: The George Apostu Great Award;
- ArtistNe(s)t, the artistic residency program for young performers and choreographers of contemporary dance;
- The “Vitraliu” magazine, edited by the Centre, periodically reflects the synthesis of arts' interference, as well as the
pluralist character of its cultural activity;
- ”Mirabila Sămânță” (2018) - a cultural project carried out between Bacau and Chisinau. The ”George Apostu”
Cultural Centre, as a co-organizer, together with The National Museum of Art of Moldova and The Museum of
Comparative Art from Sângeorz-Băi, organized the ”Now and in ages to come” contemporary art exhibition which
brought together the works of artists Maxim Dumitras - sculpture and Mihai Perca - painting.
- The ”George Apostu” Cultural Centre is one of the initiators of the Moldova Galleries Cultural Program (1991
- present) organized together with The Union of Visual Artists from the Republic of Moldova and the Museum
Complex ”Iulian Antonescu” Bacau , in partnership with the Union of Plastic Artists from Romania, the U.A.P. Branch
Bacău, and the National Museum of Art of Moldova, Chisinau.
- The Cucuteni International Symposium - 5000 Redivivus (2017) – The ”George Apostu” Cultural Centre, as a
partner, together with the ”Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi and the Technical University of Moldova
took part in the International Symposium ”CUCUTENI - 5000 Redivivus: exact and less exact sciences”. Every year,
the event brings together academics, university professors, poets, writers, musicians, artists and people of culture
from the two sides of the Prut River.
- “The Blue” - International Sculpture Residency Program, organized by The “George Apostu” Cultural Centre with
the participation of well-known Romanian and foreign sculptors (Spain, Japan, Bulgaria, Serbia, Taiwan, France).
The “George Apostu” International Culture and Arts Centre
Is member of the International Council of Museums (ICOM), is enlisted in the Register of Performing Arts and is one
of the founding members of the ArtistNe(s)t, Network of Artists-in-Residence Centres in Romania.

