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C

ând am fondat Porphyras, am avut în vedere crearea unei legături
strânse între utilitate şi frumuseţe, îndemnul de a ne înconjura de
obiecte frumoase începând cu dimineţile din baie, în care paharul
pentru periuţe de dinţi să ne încânte ochii adormiţi, trecând apoi la ceştile
de cafea sau de ceai, care să aibă darul de a ne oferi un strop de bucurie în
plus printr-un desen colorat, şi terminând cu farfuriile ce pot sublinia gustul
rafinat al cinei, prin motive moderne şi de impact.
Am gândit, încă din acele zile de demult, sloganul „Art is closer than you think” întrucât
mi-am propus să le ofer tuturor şansa de a se apropia de o minusculă bucăţică de artă şi să
demonstrez că nu este necesar să fii bogat sau să ai studii post-doctorale pentru a aprecia un
obiect fin şi frumos.
Cu alte cuvinte, Porphyras înseamnă „Artă la cană”, iar noi facem toate eforturile pentru a
bucura pe toată lumea, fără deosebire: aceeaşi bucurie, dăruire şi pasiune este cuprinsă atât în
lucrul unei singure ceşti, ce va fi oferită celei mai bune prietene, cât şi pentru setul amplu
dăruit unor VIPs care tocmai şi-au unit destinele.
Dragostea şi minuţiozitatea stau la baza conceperii şi creaţiei efective pentru lansarea unei
colecţii inedite ce va fi prezentată în premieră la Paris, dar şi pentru clienţii din România,
deopotrivă, şi sunt mândră să afirm că există obiecte Porphyras şi în lumea satului românesc,
unde sunt convinsă că sunt la fel de iubite precum cele existente pe mesele din Olanda, Franţa,
Germania sau Statele Unite ale Americii.
De asemenea, obiecte unicat din porţelan pictat manual Porphyras au fost dorite şi licitate cu
mult interes şi pentru sume interesante de către persoane care ştiu să aprecieze ineditul şi
frumuseţea. Ultimul succes a constat în adjudecarea de către un colecţionar de artă a patru
farfurii decorative Porphyras în cadrul unei licitaţii online de artă, spaţiu virtual în care efectiv
doar atractivitatea contează.
Şi cum în viaţă lucrurile se leagă unele de altele, am fost invitaţi să creăm obiecte de artă
contemporană ce au fost expuse în cadrul expoziţiei Steampunker, la Palatul Ştirbei; aşadar,
Porphyras s-a alăturat altor artişti ai momentului care au creat forme fantastice şi retro-futuriste. Conform definiţiei, Steampunk este un sub-curent al science-fiction-ului cu influenţe
asupra artei, dar şi în modă şi în stilul de viaţă, ce încorporează elemente tehnologice şi estetice
inspirate din maşinăriile cu aburi ale secolului XIX – lucrările Steampunk creează, practic,
senzaţia unei istorii alternative a epocii victoriene sau un viitor post-apocaliptic, o lume fantastică în care motoarele cu abur deţin rolul principal.
Caracteristicile acestui sub-curent sunt tehnologiile anacronice sau invenţiile retro-futuriste. În acest spirit, Porphyras a creat în gama proprie (porţelan pictat manual) două „objets d’art”, şi anume: „QuinTeassence” şi
„Boite a Merveilles” – reinterpretarea în notă artistică a esenţei ceaiului şi
a bucuriei egoiste de a avea unui secret ascuns adânc în suflet.
În concluzie, pot să vă adresez doar un singur îndemn: faceţi-vă viaţa mai
frumoasă, în lucrurile mici stă bucuria cotidiană, să nu lăsăm nicio zi fără
un prilej de zâmbet, art is closer than you think!
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