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Mă preocupă valorificarea materialelor reciclabile și mi-ar plăcea ca prin lucrările mele să inspir comunitatea 

către reutilizarea ambalajelor folosite prin creaţii artistice sau reciclare. Consider că arta are darul de a 

capta ușor atenția privitorilor, de a transmite mesaje puternice și de a crea un impact pozitiv în societate. 

De aceea, am realizat aceste 3 tablouri folosind exclusiv doze de aluminiu, lucrări inedite prin care mi-am 

propus să atrag atenția asupra importanței reciclării. 

Prin această abordare artistică inedită a creațiilor mele, am încercat sa captez atenția privitorilor care să 

constate efectele de culoare ce pot fi obținute din materiale neconvenționale. Aducând în prim plan 

aluminiul, un material 100% reciclabil, mesajul transmis e acela că împreună putem contribui la protejarea 

mediului înconjurător. 

 

Las mai jos fotografii și scurte descrieri ale celor 3 lucrări de dimensiuni mari. 

 

'Parcul Guell din Barcelona' 

Lucrarea e realizată după o imagine a parcului Guell din zona ce oferă o panoramă asupra întregului oraș 

Barcelona. În prim plan se vede o porțiune a băncilor din mozaic multicolor, urmate de casele parca rupte 

din basm și de apele mării în depărtare. 

Am ales să reprezint opera lui Antonio Gaudi folosind ca suport plastic pânză întinsă pe șasiu din lemn și 

fragmente colorate de aluminiu ce provin din aproximativ 100 de doze uzate, sortate si curățate in prealabil. 

Foițele au fost decupate pe criteriu de culoare și aplicate direct pe pânză folosind tehnica mozaicului și a 

suprapunerii. Efectul obținut e vibrant și jucăuș. 



 

 



 

 

‘Starry night’ 

'Noapte înstelată' este unul dintre cele mai faimoase și cele mai ușor de recunoscut tablouri ale lui Vincent 

Van Gogh. 

Interpretarea celebrei opere e realizată prin alăturarea foițelor de aluminiu provenind din reutilizarea a 50 

de doze și utilizând preponderent tehnica mozaic. Tabloul păstrează culorile originale imprimate pe dozele 

colectate; dupa sortarea si curățarea dozelor, fragmentele de aluminiu au fost aplicate pe carton pânzat 

astfel încât să respecte trăsătură distinctiva și dinamismul operei lui Vincent Van Gogh. Fâșiile înguste de 

aluminiu urmează forma spiralelor descrise în lucrare de cerul și stelele înlănțuite într-un ritm unduios. 

 



 

 



 

 

'The Kiss'- interpretare a frumoasei picturi realizate de Gustav Klimt 

Revalorificând dozele de aluminiu colectate de la prieteni, am creat o interpretare inedită a operei lui Gustav 

Klimt “Sarutul“. Tabloul e creat pe suport pânză întinsă pe șasiu, prin alăturarea și suprapunerea 

fragmentelor de aluminiu. Am păstrat culorile originale imprimate pe dozele colectate pentru a crea propria 

mea versiune mozaicata; dupa sortarea fragmentelor de aluminiu, le-am fixat pe pânză astfel încât să 

descrie formele jucăușe din renumita pictura a lui Gustav Klimt.  
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