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Akedia
Când mă gândesc la locul meu în lumea artistică, între artişti, mă văd nu
de puţine ori afară din peisaj... şi nu mă refer neaparat la stilul artistic, ci
mai degrabă la un mod de a mă raporta la mine ca persoană. În
general, în mediul artistic văd mult optimism, multă siguranţă de sine,
mulţi artişti ce au un statement ce îl apără cu înverşunare - oricum cam
toţi sunt siguri că sunt artişti şi foarte artişti.. dar eu? Hmmm, nu pot
zice că mă pot cataloga prea concis... Între artişti esti artist nu? Nu de
multe ori mă găsesc plictisită de toată viermuiala vernisajelor şi lumii
mari artistice.. prefer, bine mersi, să pictez ceva mic şi să fac o mâncare
gustoasă în familie.. dar nu e ca şi cum asta mi-ar aduce fericirea.. nici pe
departe... şi de aici derivă o tonă de frustrări. Poate sufăr totuşi de
ceva?.. Să fie oare... Akedia?

În secolul nostru multe spirite luptă cu Akedia, caută refugiu în muncă
sau plăcerile vieţii.. Mulţi se consideră fericiţi, dar disperarea cu care
sunt avizi de fericire trădează nesiguranţa şi o luptă inconştientă cu ...
Akedia. Celebrul autor, Aldous Huxley a scris un eseu unde
concluzionează că "the noon day demons", original descrişi în scrierile
Sfinţilor Părinţi ai Deşertului, este una din principalele boli ale timpurilor
moderne.

Teologii, istoricii şi criticii descriu akedia ca o varietate de stări
psihologice, comportamente şi condiţii existenţiale: lene, apatie,
plictiseală. Considerat un demon pentru monahii pustiei primelor
veacuri creştine şi o problemă prezentă încă de la începuturile
abordăriii psihologiei, este întâlnită astăzi mai ales în mediile cultivate,
elitiste, fiind o sursă de trăire şi creaţie artistiacă.
În secolul 13, teologul Thoma D' Aquino identifică Akedia cu „tristeţea
după lume” inţeleasă ca un dor dupa cele lumeşti în monasticism.
Cum o văd eu pentru mine - o insatisfacţie şi un permanent dor după o
stare de graţie şi fericire între oameni, între cele lumeşti, în acestă viaţă.
Dar şi o resemnare că nimic din lmue nu poate umple nevoiele
spirtului. Un zbucium, o nelinişte care nu te lasă să trăieşti prezentul iar
viitorul ţi se pare copleşitor.
Criticul literar Walter Benjamin, în studiul barocului în literatură, descrie
Akedia ca fiind un colaps moral, o indolenţă a inimii care ruinează
marile personalităţi umane. El subliniază ca Akedia este o trăsătura ce
afectează mari personaje literare începând de la figuri minore din
tragedia germană, până la tragedia lui Shakespeare, Hamlet: "The
indecisiveness of the prince, in particular, is nothing other than
saturnine acedia." Este inabilitatea de a lua decizii, care îi face pe eroii
acestor tragedii să îşi accepte pasiv soarta în loc să reziste eroic precum
personajele din tragediile clasice. Chekhov şi Samuel Becket's
abordează deasemenea, frecvent acesta temă în scrierile lor.
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Teama
ulei pe panza
27x35 cm
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Pamantul cel umed si rece

Dead man's bed

Marea Disperare

ulei pe panza
15x10 cm

ulei pe panza
15x10 cm

ulei pe panza
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Horror movie
bedroom
ulei pe panza
30x30 cm
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Rutina
ulei pe panza
20x20 cm
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Muse
ulei pe panza
40x30 cm

08

Wind
acuarela pe hartie
18x24 cm
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Blue corner
ulei pe panza
11x14 cm

10

Strigatul
acuarela pe hartie
18x24 cm
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Plimbare de noapte

Furie mocnita

Neidealizata

Sad whore

ulei pe panza
50x60 cm

creion pe hartie
24x18 cm

creion pe hartie
24x18 cm

ulei pe panza
40x30 cm
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Neputinta

Run from heaven

The begger

ulei pe panza
20x20 cm

acuarela pe hartie
24x18 cm

ulei pe panza
20x20
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Ruine
uleo pe hartie
40x30 cm
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Final Line
ulei pe panza
30x25 cm
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Impietrirea
ulei pe lemn
21x30 cm
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Ruginiu
ulei pe panza
60x50 cm
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Resemnare

Autosuficienta

Meditatie

ulei pe panza
24x28 cm

ulei pe hartie
40x30 cm

ulei pe hartie
40x30 cm
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Trandafirul
sicrizoare si plic
10x10 cm
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Guilt
acuarela pe hartie
24x18 cm
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Nostalgia copilariei

Umilinta

acuarela pe hartie
24x18 cm

ulei pe panza
30x25 cm
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