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Conceptul Self searching este o pagină din propriul jurnal, un spațiu intim şi 
defineşte ceea ce iubesc să fac și modul de a fi sincer cu mine.
Titlul și ideea acestui proiect sunt îndreptate către sinceritatea și naturalețea 
de care putem da dovadă uneori… și aici narez la plural pentru că acest 
vernisaj este adresat atât publicului cât și mie insumi (un oaspete al 
Pământului cum suntem cu toții).
 
Nu sunt un bun narator şi nici orator, din păcate, dar mă regăsesc prin a fi 
timid, tăcut, cu voință și uneori visător.
Desenul, Grafica… Arta în general a devenit povestitorul și mentorul meu 
între timp.
Începând cu tehnica și stilul de lucru, linia și volumul, care contribuie enorm 
şi plăcut la accentuarea expresivității anatomice, o linie care povestește prin 
accentul întrerupt, uneori poate stârni o stare de spirit, o poveste, o problemă 
a societății, o problemă personală și desigur, în unele piese, apar teme care 
tind să ne povestească de Existența Noastră… de noi, de mediul nostru la 
nivel Global și Universal, de mine, de… Self-searching.
Cu ajutorul stilului de lucru, linia este una continuă şi parcurge fiecare mesaj 
diferit prin desen.
Dacă îmi permiteţi să simplific puţin: indiferent de complexitatea stilului din 
punct de vedere tehnic, mesajul devine uneori, chiar de cele mai multe ori, 
simplu și sincer.
Tendința de a desena în linii, pe volum, ajută să pot contura expresivități 
fizionomice, linia volumetrică poate fi centrifugă sau centripetă, depinde de 
mesajul pe care vrei să-l oferi publicului. În multe alte lucrări putem întâlni 
subiecte tabu, personaje parcă extrase din basme, un gând de mister și de 
existența a unei noi Lumi.
 
"Self-searching" este de fapt un moment care mi-a fost oferit și prin care 
ofer la rândul meu un moment de observare şi de interpretare artistică a tot 
ce mă înconjoară, să pot reflecta momente cu adevărat importante pentru 
societate, pentru felul nostru de-a fi și pentru mine… Putem spune o 
"pagină" din ceea ce sunt sau simt, un pasaj şi, probabil, o acceptare a ceea 
ce suntem, un moment al generației mele și nu numai.
Îmi doresc mult și sper să puteți regăsi stări, amuzament, sentiment de 
melancolie, poate și mister, un gând şi o acceptare de sine.
Vă doresc o călătorie plină de experiențe plăcute, noi, o reflectare catre o 
Lume diferită… dar totuși atât de asemănătoare cu noi înşine.

Self searching

Atlantis
tehnică mixtă 

70 x 83 cm 
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Question 
creion pe hârtie 
50 x 70 cm 
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About you
creion pe hârtie 

70 x 90 cm 
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Hai acasa
creion pe hârtie 

89 x 70 cm 
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Mickey 
creion pe hârtie
50 x 70 cm 
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Autoportret 
creion pe hârtie

65 x 85 cm 
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Dor
creion pe hârtie
65-85 cm 
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Martorul 
tehnică mixtă 

87 x 67 cm (colectie privata)
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Doamna cu masca 
creion pe hârtie 
68 x 79 cm 
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Eden
tehnică mixtă

59 x 90 cm 

10



Elegant nature
creion pe hârtie
50 x 62 cm 
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Wander Boy 
creion pe hârtie
67 x 78 cm
colecție privată
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Dream
tehnică mixtă 

55 x 83 cm 
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Băiatul cu mustaţă 
creion pe hârtie
42 x 64 cm 
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Dimension
creion pe hârtie 
70 x 90 cm 
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Pălărierul 
desen pe hârtie 
70 x 90 cm 

16

Soacra  
desen pe hârtie 

63 x 83 cm 
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Cu sprijinul

Parteneri care 
sustin arta contemporana

Cebanenco Stanislav
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 - masterand al Facultăţii de Arte şi Design, secţia Grafică Publicitară şi de 
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- absolvent al Universităţii de Vest, Facultatea de Arte şi Design, secţia 

Grafică, masterand în Grafica, Materie şi Concept, Timişoara.
- absolvent al Universitatea de Vest, Facultatea de Arte şi Design, secţia 

Grafică, Licenţiat în Arte Vizuale, Timişoara.
- absolvent al Liceului Pedagogic Al.Vlahuta, secţia Arte Plastice, Bârlad 

Expoziţii de grup:
- Galeria Pigmalion ( 2008 )
- Galeria Pigmalion ( 2012 )
- Interferenţe grafice, Galeria Mansarda ( 2011-2012 );

Expoziţii personale:
- Librăria Cartea de Nisip, 715108 de linii ( 2012 ) 

Premii:
- premiul I N.N Tonitza ( 2000-2001 ) Concurs Internaţional de Arte Vizuale
- premiul I N.N Tonitza ( 2001-2002 ) Concurs Internaţional de Arte Vizuale
- premiul I Marcel Guguianu ( 2005-2006 ) Concurs Naţional de Grafică şi 

Pictură
- premiul I Vox Center ( 2011-2012 ) Concurs de Grafică, Pictură şi Sculptură, 

tema - Renaşterea
- locul IV, Bienala de Gravură "Gabriel Popescu" ediţia a IV-a, 2013
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