Manifestul Mirabilismului

In lumea zilelor noastre, tot mai grabita si mai anxioasa, e nevoie sa gasim mai mult echilibru
in noi. Arta este o oglinda a societatii si astazi arta ne poate vorbi insistent despre alienare,
descompunere, disperare, violenta, singuratate, batranete si moarte.
Dar artele plastice sunt un domeniu dinamic care cauta mereu sa se redescopere si sa se
reinventeze. Este vremea pentru a exprima ceva nou in arta, ceva care tine de esenta noastra
profunda, universala si optimista, separata de iuresul vietii de zi cu zi. Este momentul ca artistul sa
dea tonul schimbarii starii de spirit dand viata clipei si nu doar reflectand lumea din jur.
Ce este Mirabilis? Mirabilis este arta clipei prezente, exprimata sincer si nemijlocit. Arta
Mirabilis surprinde si este plina de candoare. Este arta in care te recunosti si te oglindesti ca om si
care opreste sirul gandurilor pentru a te readuce in prezent, aici si acum, doar tu si opera de arta.
Cred ca lucrarile de arta in general, sunt facute sa fie percepute ca vibratie interioara. Iar Mirabilis
este vibratie interioara pura.
Mi s-a spus ca lucrarile mele sunt pline de energie si aceasta energie este transmisa
privitorului. Am fost surprinsa la inceput. Apoi mi-au spus-o multi altii, de cele mai multe ori
spontan. Pe panzele mele, unele elementele figurate sunt reprezentate schematic, ca un simplu
indiciu, iar altele sunt incarcate cu detalii, fara a putea explica de ce anume. E o lume plina de
culoare. Lucrarile apar ca o evadare intr-o lume echilibrata, optimista, profunda in care privitorul se
incarca cu energie. E ceea ceea ce cautam cu totii.
Prin arta mea vreau sa fiu mai aproape de momentul prezent, de lumea reala si sa ii aduc pe
ceilalti in prezent, alaturi de mine. Cand pictez,simt linistea pe care o simteam in copilarie, atunci
cand nu aveam grijile varstei de acum. Iar operele devin in mod necesar sincere si asta se transmite
celor din jur.
Cu sigurantanu sunt singura care gandeste si picteaza in acest fel. Am putut vedea pe artisti
si lucrari care cuprind elemente ale viziunii de Mirabilist. Asa ca propun cristalizarea acestei viziuni
artistice ca un curent distinct.
Mirabilismul nu este arta onirică, nici arta fantastica, nici arta vizionara si nici arta intuitiva.
Nu este arta naiva sau arta pop sau arta spontana. Nu este arta bruta si nici arta alternativa.
Mirabilism este arta candida care te readuce in prezent. Este arta care vibreaza si surprinde si care
iti afirma libertatea de a fi si de a exprima exact cine esti.
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