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În introducerea cărţii „Viaţa Formelor”, care a 
avut o puternică influenţă asupra procesului meu 

de lucru, Henri Focillon scrie: 

 „Vechile antinomii, spirit-materie,   
materie-formă, ne obsedează cu aceeaşi 

autoritate cu care ne obsedează 
anticul dualism al formei şi 

fondului. Chiar dacă mai persistă 
vreo urmă de semnificaţie sau 

de comoditate în aceste antiteze 
de logică pură, oricine vrea să 

inţeleagă ce se petrece în viaţa 
formelor, trebuie să înceapă    

            prin a se elibera de ele”. 
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In the introduction of the book 
„The Life of Forms”, which 

profoundly influenced my           
working process, Henri Focillon 

writes:
 

 „The old antinomies,
 spirit-matter, matter-form, 

obsess us with the same 
authority with which the antique 

dualism of form and content is 
obsessing. Even though some slight 

trace of signification or comodity 
still persists in these antitheses of 

pure logic, whoever wants to
 understand what is happening in the 
life of forms must begin by  liberating 

oneself from them”.



 
    

  

 
    

La baza ciclului „Naşteri” stă o emoţie, 

un moment suspendat, o clipă foarte scurtă a 

vieţii mele, care însă pe parcursul unei perioade      

îndelungate s-a transformat într-un mediu               

omogen, coerent, în interiorul căruia am putut 

respira şi acţiona. 

   

 Acest interval specific de timp (de la un anumit   

impuls spiritual şi până la secătuirea materiei formale 

rezultate din reproducerea acestui impuls in spaţiu) 

a fost determinat de capacitatea cu care m-am 

putut deplasa în voie în interiorul acestui 

mediu lăuntric, impunându-mi respectarea 

unei sincerităţi faţă de sine, pe care o 

consider a fi una dintre cele mai  se-

vere si epuizante „reguli” de creaţie: 

păstrarea intactă a abisalităţii primei 

senzaţii, prin reprimarea tentaţiei de 

a repeta forma acelei abisalităţi intr-o 

variaţie „pe aceeaşi temă” a respectivei 

forme.      
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                At the core of the „Births” cicle lies an emotion, a          

suspended moment, a very short instant of my lifetime. None the 

less, during a long while, this has transformed into a coherent and 

homogeneous  environment, inside which I could breathe and take 

action.   

     This specific time-frame (from a certain spiritual    

impulse to the impoverishment of the formal matter   

resulted from the reproduction of this impulse into 

space) has been determined by the capacity with 

which I was able to freely move within the interior  

of this inner environment, imposing myself the 

abidance by a sincerity towards myself, 

that I consider being one of the most severe and          

tormenting rules of creation: intactly preserving 

the abisality of the primary sensation, by supressing 

the tentation to repeat the form of that abisality 

through the same thematical variation on the 

respective form.
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Deşi în trecut am reluat, în repetate 

rânduri, anumite teme sau compoziţii

 picturale, acum este pentru prima dată când o 

formă s-a impus ca o profundă obsesie, generând 

o viaţă în mişcare într-o lume ce se transformă 

odată cu ea. 

Trebuie să recunosc, 

mi-a fost greu să mă despart de această 

formă obsesivă, dar dorinţa mea a fost să        

surprind diversele etape de dezvoltare a ceva 

ce ar fi putut reprezenta o posibilă manieră, 

împiedicând astfel naşterea unei formule, 

adică a unei „opriri bruşte”.
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 Although during my past I have took on doing 

over certain themes or painting compositions, 

it is now the first time that a form has imposed 

as a profound obsession, giving rise to a life in 

motion, within a world that is transforming 

along with it. 

I must admit,

 it was hard for me to part from this obsessive 

form, but my wish was to immortalize the various 

development phases of something that could have 

represented a possible manner, thus hindering the 

birth of a formula, that is to say,

 of an sudden interrumption.



7



8



9

Prima lucrare din ciclul 

„Naşteri” – cea care stă la baza 

titlului-,  un autoportret în 

umbră, rămâne şi cea mai 

intimă. Prin visceralitate, 

prin vulnerabilitate. 

Ca un ţipăt de forţă şi 

de solemnă neputinţă.
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   Births, mixed technique, 100 / 120 cm, 2011
   Naşteri,   tehnică mixtă,  100 / 120 cm,  2011

The first artwork of the „Births” cycle 

– the one that also stands for the title -, 

a self-portrait in shadow, also remains the 

most intimate one. 

Through its viscerality, its vulnerability. 

As a cry for power and of solemn weakness. 



  Fără loc, 80 /90 cm, 2011
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Deşi aparent unitare, între picturile 
„Fără loc” şi din „Din oră-n oră” 
există o diferenţă, care este dată de 
stările contradictorii pe care le-am 
avut în timp ce le pictam. Pe „Fără 
loc” am perceput-o drept un plan cu 
neputinţă de localizat în spaţiu, 
ajungand astfel la o epurare lentă a 
formei. Cât priveşte lucrarea „Din 
oră-n oră”, totul a luat forma unui 
câmp energetic cu sute de spirale, pe 
care a trebuit să le înnod --revenind 
din oră-n oră asupra pânzei--, pentru 
ca în final să le anulez, lăsând la iveală 
numai rămăşiţele acestui efort. 



                             Din oră-n oră, 60 /80 cm, 2011

   Every hour, mixed technique on canvas

Although apparently unitary, there is a difference in 
between the paintings „Without Place” and “Every 
Hour”, which is given by the contradictory moods I 
had while painting them. I perceived “Without Place” 
as a flat surface unable to be located in space, thus 
slightly reaching a slow epuration of the form. In what 
concerns the artwork “Every hour”, it all took the 
shape of an energetic field with hundreds of spirals, 
that I had to tie into knots -- reworking the canvas 
every hour--, so as to finally abolish them, leaving on 
view only the  remains of this effort. 
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”...Aceasta nu mai este viziunea pe care o 

am despre lucruri, ci dorinţa de a înţelege 

de ce nu se realizează. 

(...) Dacă e să aleg între un lucru reuşit şi 

unul nereuşit, îmi este total indiferent. Un 

tablou reuşit, un tablou nereuşit, un desen 

reuşit, un desen nereuşit, asta nu înseamnă 

nimic. Ceea ce este ratat mă interesează la 

fel de mult ca şi reuşita.

Şi ar trebui să expunem mai curând lucrurile 

mai puţin bune, decât să le alegem pe cele 

mai bune.”  

                         
                    --Alberto Giacometti 
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 Jar, tehnică mixtă, 60 /80 cm, 2011

     
      

 “This is not anymore the vision I have of things, 

but trying to understand why we fail. 

(...) If I were to choose in between a successful and 

an unsuccessful thing, I am indifferent. 

A successful painting, a failed painting, a            

successful drawing, a failed drawing , this doesn’t 

mean anything. The failure is of interes to me just 

as much as the success.  

And we’d rather exhibit the worst things rather than 

choosing the best ones.”                          

                  

                 --Alberto Giacometti

  EMBER, mixed technique
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schiţe pentru seriile “Fierbere” şi “Germinaţie” / sketches for “Boiling” and “Germination” series
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L.G.S: În mod esenţial, ciclul “Naşteri” 

reprezintă o nouă vârstă a picturii Maiei Ştefana 

Oprea; nu doar în sensul cristalizării instinctelor 

cromatice sau al dinamizării gândirii compoziţonale, 

ci ca o afirmare radicală a unei arderi interne ce 

coboară în adânc şi vine din adânc. Ardere internă care, în                

amploarea ei cromatică, pare a expune lăuntricul printr-o 

comoţie explozivă a formei. Deci, asistăm la naşterea unui  

limbaj (extrem de personal şi fără „amortizor” conceptual!): 

forma evadează din imperiul fanteziei - adică din „instituţia” 

simbolului! -,  confruntându-se până la                              

autodevorare cu propria ei vitalitate.

 Dar niciodată autodevorându-se.

 De aici, fierberea. De aici, tăcerea 

încordată a tuşei. De aici, senzaţia că ochiul 

Maiei Ştefana Oprea caută restaurarea unei 

clipe ce nu mai poate organiza uitarea. 
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L.G.S:  Fundamentally, the “Births” cycle 

represents a new age of Maia Stefana 

Oprea’s painting. In addition to what concerns the 

crystallization of her chromatic instincts and the dynamic 

compositions, it stands as a radical affirmation of an inner 

burning that descends into depth and comes from the depth.      

      Through its chromatic amplitude, this inward combustion 

seems to expose the interior through an explosive concussion of 

the form. Therefore, we assist at the birth of a language  

(extremely personal and without conceptual “air-bag”!): the form    

   escapes from the empire of fantasy – that being from the 

     “institution” of symbol ! -, unchaining a self-devouring  

confrontation with its own vitality. However, 

never devouring itself.

 It follows the “Boiling”, resulting in the 

tensed silence of the outline. Hence, the 

sensation that Maia Stefana Oprea’s eye is 

looking for the restauration of an instant 

that cannot anymore organize oblivion.
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Seria “Fierbere” / “Boiling” serie
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 Seriile „Fierbere” şi „Germinaţie” sunt 

compuse din pânze individuale, de sine 

stătătoare, ce au la bază aceeaşi formă 

interioară, intenţia fiind totuşi aceea de a nu 

crea o înşiruire de elemente repetitive 

disparate. 

Important pentru mine a fost să ating   

     apogeul luptei pe care am dus-o pentru a 

crea, în acelaşi timp, atât o posibilă structură 

modulară, ce ar putea fi perpetuată la infinit 

(fiecare parte a structurii putând fi separată 

de alta, şi separabile de un tot unitar), cât şi 

o succesiune în care aceste aşa-zise module 

să rămână înglobate în întregul ce le conţine 

însă fără a le fi afectată independenţa.       

Actualul ansamblu serial este rezultatul unui 

înverşunat război -- la care am participat ca 

însăşi spectatoare activă-- şi a nenumăratelor 

metamorfoze survenite în decursul lucrului. 

Ceea ce mi-am propus iniţial era destinat 

pieirii, şi nu de puţine ori mi-a fost frică că 

daca aş mai adăuga ceva, panza se va distruge 

cu totul. 

“Fierbere” I / “Boiling” I, mixed technique, 80x100 cm
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The „Boiling” and „Germination” series are 

composed of individual canvases, standing by 

themselves, which are based on the same inner form.

 However, the intention was not to create a listing of 

disparate repetitive elements. Most important for me 

has been to reach the climax of the fight given to   

create, at the same time: a possible modular

 structure that could be perpetuated indefinitely (each 

part of the structure could be separated from the 

other, and separated from the whole), and a sequence 

in which these so-called modules remain completely 

embedded in the whole that contains them, without 

their independence being affected. 

The current set is the result of a fiery war –which I 

attended as an active sectator – and the countless

 transformations ocurring during work. What I had

 initially proposed myself was almost meant not to 

reach a purpose, and not infrequently I was afraid that 

if I add anything else, the canvas will be destroyed. 
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Seria “Germinaţie” / “Germination” serie
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     De o năucitoare forţă a tuşei, seria „Fierbere” aruncă pupila în 
plină autopsie. În adâncime, culoarea îngheaţă; la suprafaţă, pârjoleşte. 
Senzaţia dominantă: că refaci traseul abstract al unei lame, că priveşti di-
rect, şi „în direct”, în măruntaiele culorilor – fierbinţi, umflate, nocturne. 
Nu, nu vorbim de o proiecţie expresionistă, ci de o fascinaţie carnivoră a 

formei.

With a stunning character of the touch, the 
“Boiling” series throws the eye into full autopsy. In the depth, the 
colour freezes; on the surface, it burns. The dominant sensation: 

that you are retracing the abstract movement of a blade, that you 
are looking straight in the innards of colours – hot, swollen,

 nocturnal. No, we are not talking about an expressionist 
projection, but of a carnivorous fascination towards the form.  
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Fierbere/Boili
ng I,II,III,IV

,tehnica mixta
 pe panza/mixe

d technique on
 canvas, 240/8

0 cm ( 60/80cm
 x 4)

Seriile “Fierbere” şi “Germinaţie” au fost pentru prima oară expuse în cadrul expoziţiei 

                    “Ladies and Gentlemen”, la   MELENIA  ART  GALLERY (17.11.2011 - 17.01.2012)



   În ceea ce priveşte seria „Germinaţie”, dincolo de 

senzorialitatea cvasi-premonitorie a liniei şi de ferocitatea 

  efectului de arhitectură carnală în descompunere, ceea

 ce atrage atentia cu precadere este capacitatea M.Ş.Oprea

 de a menţine într-un raport de dependenţă structurală stiluri

 picturale ireconciliabile, care, în mod obişnuit, caută să 

se extermine odată puse „faţă în faţă”.

        In what concerns the “Germination” series --beyond the 

almost premonitory sensitive character of the line, and the wild 

effect of carnal architecture in decay--, what especially attracts 

our attention is M.Ş.Oprea’s capacity  to  maintain 

 irreconcilable painting  styles in proportion of structural balance. 

These are usually looking to exterminate each other when put 

„face to face”.

Germinatie /Ge
rmination,I,II

,III,IV,tehnic
a  mixed techn

ique on canvas
, 300/80 

Germinaţie, I, II, III, IV, V, tehnică mixtă pe pânză, 300 / 80 cm ( 60 / 80cm x 5)

39



Germinaţie, I, II, III, IV, V, tehnică mixtă pe pânză, 300 / 80 cm ( 60 / 80cm x 5)
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