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Expoziția curatoriată de masteranzii din anul I ai specializării
Patrimoniu, restaurare și curatoriat își propune să investigheze modul în
care conceptul de evadare din labirint se reflectă în lucrările
studenților de la Facultatea de Arte și Design din Timișoara. Prin
definiția clasică, derivată dintr-un cumul al descrierilor provenite din
mitologie și literatură, labirintul este o structură/edificiu cu un număr
mare de trasee sau încăperi în care orientarea și găsirea ieșirii sunt
foarte dificile, idee ce s-a moștenit de la cetatea lui Minos din Knossos
(astăzi Creta), proiectată de arhitectul Daedalus și care avea un număr
mare de camere mici care crea dificultăți de orientare.
Datorită faptului că ești nevoit să te învârți în labirint cu scopul
de a găsi calea corectă și implicit ieșirea, parcurgerea labirintului este,
printre altele, și o iniţiere. Din punct de vedere al interiorului uman,
trecerea printr-un labirint poate fi prezentată drept o paralelă a
procesului cu care artistul se confruntă în momentul în care dorește
să găsească soluția perfectă în realizarea operei.
Conceperea expoziției se bazează pe ideea conform căreia arta
poate fi cheia pentru ieșirea metaforică din labirint. În funcție de
fiecare individualitate creatoare, labirintul poate fi imaginat în sens
simbolic ca: propria minte, propriile obiceiuri, contextul social, lumile
virtuale din ce în ce mai prezente, artificialitatea habitatului în care se
trăiește în momentul actual, etc.

Figurativ, labirintul se referă la o confuzie mentală în care sunt
prezentate diverse căi, idei și indicii, dar fără a arăta clar o soluție. În
acest sens, labirinturile sunt simboluri care reprezintă căile vieții și ale
minții umane. Mintea se aseamănă labirintului întrucât reprezintă o
mulțime de gânduri și sentimente ce în esența lor se bazează pe experiențele trecutului determinând astfel personalitatea individului. De
obicei, artistul prin lucrările sale își manifestă în plan material emoțiile,
reflectând astfel personalitatea acestuia. Labirintul minții nu este unul
clar, deoarece nu există un traseu exact ce poate fi parcurs, gândurile
sunt amestecate, incerte. Emoțiile pot fi trezite prin anumite funcții
senzoriale: văz, auz, miros și simțul tactil. O lucrare artistică are la
bază idei care prin puterea transformării în universul minții vor exista în
lumea materială prin procesul de creație ce reprezintă cea mai profundă
explorare al acelui labirint.
Propriile obiceiuri sunt cumulul gândurilor ce s-au transformat în fapte
repetate. Dacă obiceiurile noastre ce devin de prisos ne duc într-o stradă
înfundată, doar o schimbare de mentalitate ne poate scoate din labirint.
Contextul social al fiecăruia în parte, prin trăirile subiective, seamănă
cu niște lumi ficționale individuale. Aceste lumi sunt interconectate între
ele, formând o structură labirintică.
În perioada contemporană, lumea virtuală reprezintă labirintul
ideilor transmise într-un cadru ce însă nu este în totalitate material.
Reprezintă o fereastră abstractă atât a unor gânduri trimise în afara
minții, spre exemplu, în postări pe rețele de socializare, cât și o
prezentare mult mai rapidă a unui rezultat artistic ce a necesitat o
întreagă muncă în spate. Aceasta este cea mai rapidă formă de
manifestare a rezultatului labirintului parcurs de omul creator într-un
plan ce nu este nici fizic, nici imaginar însă ce are puterea de a ajunge și
de a avea impact asupra unui număr foarte mare de persoane. Lumea
virtuală nu are un timp sau spațiu specific, astfel oferind posibilitatea
oricărei persoane să parcurgă sau să-și creeze propriul labirint. Un
labirint ce cuprinde o diversitate de idei ce necesită procesare și, foarte
important, selectare. Aspectul similar al ambelor tipuri de labirinturi
este puterea infinită de parcurgere, posibilitatea creației pe parcurs și, în
același timp, riscul rapid de dispariție a acestora în totalitate, în cazul
lumii virtuale deconectarea de la sistem, ștergerea memoriei, iar în cazul
omului trecerea în neființă.

Conform anumitor definiții, habitatul este însuși mediul artificial
creat şi dezvoltat de om, astfel că termenul de artificial a fost prezent
încă de la început, habitatul fiind în esență o creație imaginară a celui
care a construit-o. Artificialitatea habitatului poate lua și forma unei
măști, o mască purtată de societate pentru a se putea elibera de
propriile constrângeri, creându-și astfel o lume imaginară. Lumea,
ascunsă în chipul unei măști, devine o lume a idealurilor și a speranțelor,
în timp ce lumea reală, trăiește sub contextul unei false și înșelătoare
aparențe, unde, fiecare element artificial este considerat a fi normal.
Artificialitatea, în momentul actual, poate reprezenta o societate care
dorește să formeze oameni care nu văd dincolo de aparențe, în care
imaginația și creativitatea nu se regăsesc.
Lucrările expuse reflectă în sens larg această idee de eliberare
din diverse forme posibile de labirint, dar și viziuni artistice care prezintă
parcurgerea labirintului ca drum inițiatic sau formator.
Perceperea expoziției de către vizitatori poate fi, de asemenea,
comparată cu trecerea prin labirint. Lucrările lasă o amprentă asupra
subconștientului, într-un fel sau altul pentru a permite la final creare
unei noi idei personale, eliberatoare la „ieșirea din labirint” unde, ca
într-o retrospectivă, vizitatorul cunoaște procesul creativ artistic.
Labirintul, din punct de vedere istoric, a avut și scopul de protejare a
ceva. În contextul actual, prin protejare, putem înțelege codificare
sentimentelor și a mesajelor prin intermediul operei de artă. Astfel,
expoziția Evadarea din labirint poate fi interpretată ca o călătorie
într-un tărâm, în care iluzia primează. Am putea spune că firul Ariadnei,
cu ajutorul căruia vom putea ieși din acest labirint, în mod paradoxal,
este însăși arta. Prin urmare, expoziția evocă lumea subconștientului și a
spiritualității, devenind astfel și o cercetare a modului în care temele și
metodele curentului Suprarealist încă se regăsesc în preocupările
tinerilor artiști.

Echilibru, 2021
Asamblare

Francesca
Balog
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
În cei trei ani de studiu, am încercat diferite tehnici de abordare
artistică, iar printre preferatele mele se numără: modelajul,
construcția sau asamblarea.
În ceea ce privește temele, în majoritatea cazurilor, mă preocupă teme
ce țin de echilibrul vieții, precum și cele de natură pozitivă. Acestea
sunt teme creștine, teme care exprimă bucurie, iubire, inocență sau
chiar lucrări care au o tematică amuzantă.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint ?
O sursă de inspirație sunt abordările creștine, care mă împing
să caut un echilibru între viața socială, profesională sau spirituală.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Încăpățânată (aici intră ambițioasă, hotărâtă sau chiar
conservatoare), diferită( caut mereu o variantă unică, indiferent de cât
de grea este), optimistă.

Ripple Effect, 2022 (coord. Liliana Popa)
Tehnică mixtă

Iulia
Corneci
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
De regulă lucrez în mediul digital și în linogravură, iar temele
preferate sunt fantasticul și psihologia umană. Le asociez în
lucrări sub forma unor alegorii vizuale. Prefer ca fiecare lucrare
să fie concepută în jurul unei semnificații clare, deși interpretarea
imaginii va rămâne mereu deschisă publicului.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint ?
Sursa de inspirație pentru acest triptic a fost conflictul militar
izbucnit recent, între forțele ruse invazive și forțele ucrainene. Am
vrut să surprind atât stările puternice resimțite de cei afectați de
conflict, cât și pe cele personale. Lucrările exprimă dorința
revenirii la starea inițială de pace, fie ea doar aparentă, sau nu. Cu
toate că un anumit eveniment m-a determinat să concep această
serie, consider că stările redate pot fi aplicate în cazul oricărei
situații cu impact major.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Empatie, introspecție, turbulență

Aici nu este nicio iesire, iar tu cauți o intrare, 2021
(coord. Cristian Sida)
pray, creion, marker, liner, suport PFL

Regina
Damian
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
Ulei pe pânză, liner.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint ?
“Aici nu este nicio ieșire, iar tu cauți o intrare" - este o lucrare
despre mine (ca și orice lucrare pe care o creez). De șase ani sunt în
România, și acum aștept aprobarea ministerului de imigrări pentru
șederea pe termen lung. Mă simt prinsă în labirintul așteptării, creat
de sistem. Prima dată când nu mă simt în sigurață aici în România
deoarece "cineva de sus" poate să-mi decida soarta... Nici nu pot să ies,
dar nici să intru (reintru, în caz de refuz), deoarece sunt din Rusia,
sunt cetățean rus. Am depus acte la începutul lunii februarie, iar pe
24 s-a declanșat război între Rusia și Ucraina, și după cum vedeți,
totul este împotriva rușilor acum, inclusiv împotriva oamenilor simpli
din Rusia. Sunt litera chirilică Ъ, undeva în mijlocul nimicului, deorece
cu litera asta nu se poate începe nici sfârși nici un cuvânt (în gramatica limbii ruse). Într-adevar, lucrarea asta a fost facută înainte de
război, dar cred că am simțit de atunci ceva ce nu este în regulă.”
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Gânduri, analiză, tehnică.

pictez. 23.și.vând.haine, 2022 (coord. Liliana Popa)
Tehnică mixtă

Nicolae
Ghiţă
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
În general prefer pictura în ulei dar pentru această lucrare
am ales să evidențiez picturalitatea în hainele de zi cu zi.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint ?
Inspirația pentru lucrările expuse a venit din evoluția lucrării
de licență, redarea naturii în contrast cu omul modern.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Aglomerat, haotic, expresiv

Clouds, 2022 (coord. Vică Tilă Adorian)
Instalație

Andreea
Ioniță
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
Prin practica mea artistică urmaresc să creez un univers
artificial, ce-l reflectă pe cel real, dominat de sentimente amestecate și
mișcări rigide, de o incapacitate a trupului de a se exprima liber, fiind mult
prea înghesuit de lumea din jurul său până ajunge chiar să uite cum să se
mai poată mișca rămânând în cele din urmă imobil. În ceea ce privește
tehnica, aceasta nu contează atât de mult, fiind doar un mijloc prin care
îmi pot transmite ideile.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din labirint ?
Lucrarea de față face aluzie la societatea în care trăim și
propune imaginarea unei lumi utopice, ceea ce pentru cei prinși în viața de
zi cu zi și trăind conform conștiinței colective pare complet absurdă,
irațională, bazată pe o ambiție irealizabilă (labirintul).
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Vulnerabilitate, asumare, implicare

Haos I, II, 2022
Asamblare lemn

Dan
Jula
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
Temele sunt inspirate din dorința de a reda frumusețea vieții
și de a vesti că aceasta trebuie trăită. Sculptura fiind o formă de
terapie, mesajele transmise prin operă sunt pentru mine și mai apoi
pentru restul lumii. Totul a început atunci cand eram dezolat,
demoralizat, actul artistic devenind un fapt existențial. Lemnul
este materialul preferat de lucru. Consider că trebuie să existe o
conexiune, un dialog, între sculptor și materialul cu care
lucrează. Rezultatul acestui dialog este lucrarea finită. Ca să
răspund punctual la întrebare, tehnica este tăiere directă. De cele
mai multe ori creez fără o schiță sau machetă. În timp ce îndepărtez
prin cioplire lemnul, mi se clarifică traiectoria operei.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint ?
Ideea a pornit de la expresia “ tabla de șah” utilizată în
contextul războiului din Ucraina. O auzeam mereu repetata la
televizor, si-mi părea fără sens, pentru că șahul are niște reguli,
ori ce se întâmplă acolo e haos. Mergând pe teoria asta, a haosului,
am recompus o tablă de șah, după un model fractal prin care
fiecare parte are aproximativ forma întregului…Un haos al
existenței umane, a sumei experienței unei vieți, sau a vieții în întreg.
Haosul binelui și răului care coexistă.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
simplitate, munca, sensibilitate ssm-norme de protecţie a muncii

Interconectare, 2019
Grafică de șevalet, peniță

Andrada
Leonte
1.Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
În general, inspirația cu care încep un proiect vine dintr-o
introspecție. Îmi place să abordez teme cu subiecte personale, în care
mă regăsesc profund, pentru a reda cât mai bine un sentiment.
Procesul de creație se întâmplă în interiorul meu, iar, când ideea a
început să se înrădăcineze, încep lucrul practic. Mă găsesc adesea
transpunându-mi gândurile pe o foaie, cu ajutorul peniței și a ink-ului,
dar, în general, abordez tehnici ale graficii de șevalet sau instalație.
Temele pe care le abordez sunt dezintegrarea omului/mediului,
grotescul din spatele palpabilului, căutarea formelor fizice ale
stărilor efemere.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint ?
Sursa principală de inspirație pentru această lucrare a fost
legată de studiile asupra modului de funcționare al creierului, mai
exact neuroștiința. Asemeni unor sinapse chimice nou-formate, un
amalgam de pătrate sincronizate, de aceeași dimensiune, formează
vizual impresia unui ritm stabil, riguros, format în timp și spațiu- pânza
artistică devine o reprezentare a minții, pătrățele fiind neuronii.
Conexiunile dintre pătrate, acele forme de legături în mișcare, apar ca
niște sinapse chimice. Subliniat în lucrare este momentul conectării
absolute de gânduri și informații, când ideile de mult existente în
mintea noastră, în sfârșit se materializează, ca o evadare din
labirintul mental.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Intuiție, perseverență, sinceritate.

Curs, 2021 (coord. Cristina Daju)
Grafică digitală pe hârtie

Ariana
Luca
1.Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
În general, prefer să mă folosesc de tehnica digitală pentru a
explora tema pe care mi-o propun. Mai apoi, transpun schița
folosindu-mă de acuarelă sau acrilic deoarece îmi permite să mă joc
mai bine cu eboșa. În final, ca și tematică mereu încerc să abordez teme
care includ natura, fie și într-o măsură foarte mică.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint ?
În vederea creării lucrării CURS , lucrul care m-a influențat
cel mai mult a fost perioada prin care treceam în acel moment.
Reușisem să trec de o etapă foarte dificilă din viața mea, cu ajutorul
unei persoane dragi mie și prin prezența naturii.
Acest lucru m-a inspirat să produc o lucrare a cărei idee principală a
fost desprinderea de negativ/pășirea către vindecare.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Ca și artist aș putea spune că mă definesc termenii : intuitivă
(mă las în voia instinctului) , autoreflexivă și expresivă.

Reverie, 2022
Grafică digitală

Miruna
Masniță
1.Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general,
pentru realizarea lucrărilor?
Colajul; Cu diverse elemente, atât cu structuri naturale
cât și artificiale. Desenul cu cărbune; De asemenea colajul digital
pe teme variate.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod
specific, pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția
Evadarea din labirint ?
Lucrările au fost realizate în urma unui moment de repaus
de la încurcăturile din propriul labirint, fie ele fabricate intern
sau induse de factori externi. Așadar, propria-mi existență.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
dezinvolt, experimentalist, curios.

Legătură FIRească, 2022 (coord. Liliana Popa)
Tehnică mixtă

Mercedes
Makai
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
Pentru realizarea lucrărilor prefer să lucrez în tehnică
mixtă, în acuarelă, ulei sau culori acrilice. Prefer teme în care pot
exprima sentimentele intense, non-conformiste, ce te fac să gandești
diferit. Atunci când pictez dau frâu liber sentimentelor, gândurilor și
frustrărilor mele. Folosesc tușe libere, expresive, nuanțe deschise,
linii și siluete.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint ?
Sursa de inspirație pentru lucrare a fost lipsa de comunicare
dintre oameni. Cred că este o problemă majoră lipsa discuțiilor față
în față. În lipsa interacțiunii umane suntem interconectați într-un
mediu artificial, o rețea mare lipsită de transparentă.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Culoare, Pasiune, Suflet

Cookie, 2022 (ccord. Liliana Mercioiu)
Ulei pe pânză

Daria
Munteanu
1.Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general,
pentru realizarea lucrărilor?
Lucrările mele sunt, in general, influențate de factori
externi care mă afectează, precum evenimente de actualitate,
experiențe fericite sau mai puțin fericite. Tehnicile pe care le
prefer sunt uleiul și tehnici mixte. Îmi place să mă folosesc de
materiale neconvenționale, numite in mod generic "gunoi", cărora
să le ofer valoare în acest fel.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod
specific, pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția
Evadarea din labirint ?
Lucrarea "Cookie" are o strânsă legătură cu mișcarea
feministă. Este o imagine a unui corp care nu se bucura des de
reprezentare în media și este departe de portretizarea toxică și
nerealistă a corpului ideal susținut de aceasta.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Din punct de vedere artistic mă consider în primul rând
spontană, dar și autentică și neobișnuită.

Reverie, 2021 (coord. Dacian Andoni)
Ulei pe pânză

Horațiu
Peter
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
O temă recurentă în lucrările mele este abordarea
fantasticului, adesea înspre o notă ilustrativă. Ca tehnică și
abordare sunt influențat de studiile mele în grafica de șevalet,
activând în sfera picturii de numai doi ani. În pictură prefer să
folosesc culori de ulei aplicate peste un desen inițial în cărbune. De
menționat că realizez ilustrații în mediul digital, lucru care
afectează conceperea lucrării pe pânză.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint?
Încercarea de a reda un loc abstract, un gând încă nedefinit,
dar contemplat cu ușoare zone ce devin mai definite decât altele. Ca
inspirație artistică a fost seria de peisaje ale lui Glenn Brown.
3. Care ar fii cele trie cuvinte care mă definesc ca și artist?
Experimental, Ilustrativ, Gestual

Grilă, 2021
Tehnică fotografie

Mihai
Toth
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru realizarea
lucrărilor?
O caracteristică a cercetării mele constă într-o abordare multimedia
axată pe dezvoltarea unor rețele ce investighează diferite posibilități de
conexiune între expresia vizuală și o hermeneutică a gândirii artistice. Traseul pe
care-l dezvolt este marcat de o preocupare constantă asupra unui anumit tip de
nonfigurativ, cu valențe abstracte, într-o tonalitate conceptuală. Mijloacele pe
care le utilizez pentru conturarea și materializarea conceptelor din cadrul
practicii personale au de-a face cu zone precum pictura, desenul, instalația,
obiectul, dar și fotografia, video-ul și performance-ul. În timp, am dezvoltat o
atracție aparte pentru utilizarea materialelor neconveționale în construcția
proiectelor la care lucrez, prin intermediul cărora analizez diverse structuri de
relaționare și compatibilitate atât din punct de vedere fizic, cât și conceptual
raportat la scenarii preluate din cotidian.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific, pentru
lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din labirint ?
Un alt aspect al modului în care îmi construiesc proiectele are de-a face
cu caracterul structural și felul în care îmi setez un set de instrumente cu care
„măsor” anumite probabilități, conexiuni și trimiteri la diverse zone ale discursului
artistic aflat pe o arie istorică determinată. Aici, se pune accent asupra arhivei și
modalitatea de a consolida o practică artistică prin intermediul fuziunii între o
anumită încărcătură istorică și implicația contemporană. De exemplu, în seria de
lucrări Cratima – conversie grafică, am fost determinat de dorința de a dezvolta
un mecanism conceptual de conversie al unui element de limbaj plastic, respectiv
linia, preluat dintr-un mediu tridimensional al sculpturii și transpus într-o zonă
bidimensională, grafic-picturală. Acest proces mi-a oferit posibilitatea de a
conecta numeroase referințe cu caracter istoric din registrul artistic, precum
discursul unor artiști ca Paul Neagu, Horia Damian, John Cage, Agnes Martin,
Richard Long, Edmund de Wall, Richard Tuttle și alții. În ceea ce privește lucrarea
Grila – conversie digitală, care de fapt face parte dintr-o nouă serie, urmăresc
explorarea motivului de grilă, des întâlnit în istoria artei, prin construcția unui
dialog între perspectivele asupra acestui motiv în viziunea unor artiști ca Robert
Ryman, Sol Lewitt, Paul Neagu, Agnes Martin, Mark Bradford etc. și propria
interpretare pe care o transpun în fotografie și video.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Conversie, efemeritate, ciclicitate.

Entropie 2, 2022 (coord. Dacian Andoni și Andrei Părăușanu)
Acrilic și ulei pe pânză

Georgiana
Voinescu
1. Care sunt temele și tehnicile pe care le preferi, în general, pentru
realizarea lucrărilor?
În general, pentru realizarea lucrărilor, prefer peisajele, în
special peisajele suprapuse, realizate în tehnica picturii în straturi
sau in tehnica gratajului.
2. Care a fost sursa de inspirație/ ce te-a influențat, în mod specific,
pentru lucrarea/lucrările prezentate în expoziția Evadarea din
labirint?
Lucrările prezentate în expoziția Evadarea din labirint sunt
inspirate din lucrarea mea de licență, care se bazează pe suprapuneri
de peisaje colate şi armonii cromatice, pentru a reda legătura dintre
viață și moarte, dintre veselie și tristețe.
3. Care ar fi cele trei cuvinte care te definesc ca și artist?
Cele trei cuvinte care mă definesc ca și artist sunt: meticuloasă,
autoreflexivă, iubitoare de culoare și transparenţă.

