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Munka során folyamatos párbeszédet folytatok az
anyaggal. A kísérletezés nekem ebben az esetben
munkaeszközt jelent. Vagyis a terveim
megvalósításának az eszköze. A kísérlet része a
szobraimnak. Nem jelent számomra döntéshelyzetet. A
kísérlet által létrehozott véletlennel dolgozom,
beleépítem a tárgyba. Alapvonalaiban megtervezem a
szobrot, de a véletlen jelenléte miatt nem tudom
pontosan, hogy mit fogok kapni az égetés után. A
véletlen és én közösen hozzuk létre a szobrot. Mivel
nincs pontos előképem a műről így nincs pontos
elvárásom vele szemben.
A kísérlet az, hogy a véletlennek mekkora és milyen
területet engedek át. Ez a döntésem teszi tudatossá a
véletlen használatát.
My work is an on-going dialogue with the matter.
Experimentation is my working utensil, in other words, I
can realize my plans through experimentation.
Experimentation becomes part of my sculptures. It
does not mean that I have to make a decision between
two alternatives. I work together with the coincidence
created by the experiment and build it into my object. I
plan my sculptures in general, but because there is a
great element of coincidence to work with I never know
exactly what will emerge from the fire. I and
coincidence create the sculpture together. Because I
have not formulated an accurate vision in my mind
about the sculpture, my expectations are not exact
either.
The experiment consists of my decision about what
area and how much of it I allow coincidence in the
creative process. My decision is the conscious use of
coincidence.
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