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Realitatea este percepţie personală, subiectivitate ce permite ideea 
de categorii şi concepte universale, cu scopul comunicării într-un 
grup (caz în care indivizii însumează un întreg, un organism 
indiferent faţă de basmele lor individuale) sau cu scopul exprimării 
personale ca afirmare a existenţei (caz în care este vorba de basme 
cu care individul ascunde faţă de sine frica de Vid).

'Love, Skin and other Fairytales' este compus din două corpuri 
distincte de lucrări, două "volume" alcătuite din ilustraţii ale 
basmului de sfârşit de tinereţe pură. 

Volumul II trece în revistă diverse instanţe ale Sinelui povestit / 
povestitor într-un carusel, aparent nesfârşit, de portrete temător-
tematice dar fără groază. Parcursul natural biologic duce către 
Castelul Fricilor împrejmuit de Fluviul Înţelegerii iar înăuntru, 
reflectat în oglinzi astrologico-psihanalitice, personajul se vede pe 
sine. Scufita Roşie este de fapt Lupul cel Rău.

Volumul I conţine câteva ilustraţii despre dragoste, frumos legate în 
piele, dezvăluind ultimul basm credibil contemporan, prezentat aici 
într-o versiune personală, suprearealistă, cu aroma tatuajelor de la 
guma de mestecat şi efemeritatea inelelor de logodnă de jucărie din 
plastic. În acest volum, realitatea este alterată de Sine, incapabil de 
obiectivitate metafizică, basmul de dragoste fiind una dintre cele 
mai frumoase creaţii ale sale, subtitrat de conceptul la fel de 
frumos, cinic-poetic, al inventării prăbuşirii avioanelor odată cu 
invenţia lor. 

Lui D. - curcubeul meu



Blanche neige
acrilic şi cărbune pe hârtie
149.5x120 cm    

01 Lotus Fire
acrilic şi cărbune pe hârtie
70x49 cm     

02



Daimon the white eyed
acrilic şi cărbune pe hârtie
98.5x75 cm    

03 Black Tiger
acrilic şi cărbune pe hârtie
24x18.3 cm    

04



Engulfing Flames
acrilic şi cărbune pe hârtie
24x19 cm    

05



Kalte Herz
acrilic,grafit pe hârtieşi cărbune 
98.5x73.5 cm   

06 Hansel und Gretel
acrilic şi cărbune pe hârtie
149.5x120 cm     

07



Bend
Roam

Drop

Hold

Flow

Taste

Hear

Hide Touch

21 x 15 cm

21 x 15 cm

21 x 15 cm

21 x 15 cm

21 x 15 cm

21 x 15 cm

21 x 12 cm

21 x 13,8 cm 21 x 15 cm



Můra
acrilic şi cărbune pe hârtie
99x74 cm      

08 La fée
acrilic şi grafit pe hârtie
99x75 cm    

09



Rosenrot
acrilic şi cărbune pe hârtie
149.5x120 cm    

10



Snedronningen
acrilic şi cărbune pe hârtie
99x74 cm    

11 Rumpelstiltskin
acrilic şi grafit pe hârtie
98.5x67.5 cm   

12



Sweet Chimaera
acrilic şi cărbune pe hârtie
149.5x120 cm

13 La belle au bois dormant
acrilic şi cărbune pe hârtie
149.5x120 

14



Şi au trăit fericiţi dintotdeauna, mai ales atunci.
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susţin arta contemporană

Partener special



Parteneri

Parteneri media

Art Yourself Gallery
Clucerului nr. 88 , Bucuresti

office@artyourselfgallery.ro

www.artyourselfgallery.ro


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

