
Statement

Dincolo de  subiectul  propriu-zis,  expresivitatea  ansamblului,  văzut  ca  un
întreg, transpare și  din elementele ambientale  auxiliare, între care obișniuesc să
plasez subiectele, așa cum se întâmplă în cazul unor lucrări unde un spațiu nocturn
sau un perete de scândură – spre exemplu – preiau esențe estetice pe care le închid
într-un circuit expresiv definit.

Conceptul multora dintre lucrări aduc în prim plan modul prin care ne-am
putea  defini  sau  chiar  redescoperi  pe  noi  înșine  prin  intermediul  elementelor
înconjurătoare, ca și când acestea ar corespunde cumva structurii noastre lăuntrice,
ca privitori, lansându-ne totodată invitația deschisă către o posibilă reîntâlnire în
interiorul virtual, de fiecare dată distinct al imaginii.

Tehnica pe care o abordez cu precădere este cea clasică, tributară picturii de
șevalet sau al desenului de aceeași relativă dimensiune pe care grafica de șevalet o
presupune,  utilizând ca suport pânza, cartonul sau hârtia,  căci  pe acest  teritoriu
tehnic mă simt deocamdată cel mai eficient  definit;  de aceea cred că alternanța
uleiului  cu  pastelul,  de  pildă,  pot  releva  mai  corect  sensibilitățile  specific
tematicilor mele.  

În pictură abordez cu mare larghețe genurile figurative, cum ar fi peisajul,
natura statică, portretul sau compoziția, cu toate că cel mai apropiat mă simt de
peisaj. Fac și pictură și grafică deopotrivă, figurativă, de atmosferă, pentru că de
fapt caut să prezint publicului nu atât lucrurile imediate care ne înconjoară, ci de
fapt o anume esență ascunsă a lor. Există un soi de spirit în fiecare lucru de pictat,
pe care dacă reușești ca artist să-l surprinzi în artă, va stabili un dialog viguros între
operă  și  privitor,  astfel  încât  poate  chema  continuu  înspre  ansamblul  intim  al
reprezentării. Este și ceea ce caut: să fac publicul să înțeleagă mai bine că ceea ce
se vede vine de fiecare dată cu o încărcătură de valențe noi, niciodată repetabile. 
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