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Feniks, ognjena ptica, mitološko bitje, ki je, po tem ko je zgorela, vstala iz lastnega pepela in se rodila še
mogočnejša, močnejša, in modrejša. Personificira večni ritem evolucije, ki se v vsem vesoljnem makro
in mikro svetu, v vseh dimenzijah, v raznih sferah, v vseh svetovnih filozofijah sedanjega in starega sveta, pojavlja kot up ali želja po obnavljanju in večnem življenju. Tako tudi robustna, a še vedno transparentna in prosojna kovinska skulptura Zorana Pozniča Feniks, ki se sestavlja in pravkar vstaja po padcih,
se dviguje, otresa ostalin preteklosti, sublimira in neposredno prehaja iz enega v drugo agregatno
stanje. Transcendenca k biti je po Sartru dejstvo, ob enem tudi sporočilo Feniksa, da se da preseči določeno kakovost ali stanje bivanja in kljub padcem vstati vedno znova in znova. Ali povedano drugače,
iz pogorišča, iz ostankov lastnega pepela, lahko z variiranjem med pozitivnim in negativnim v življenju
presežemo sami sebe in se dvignemo v višave ter posežemo po zvezdah upanja in sreče. Kot je bil Feniks pogosto modificiran in prisoten v starih kulturah, tako v metaforičnem pogledu magična ptica, ki
je ponovno vstala in se rodila iz pepela lastnega jaza, pooseblja sodobnega človeka, Homo Technicusa.
Le-ta danes sicer živi v sožitju s tehnologijo, a je ločen od primarne življenjske sile, ki jo deli narava, je
zaprt v svoj svet brez empatije, brez ognja in brez žara. Skulpturo je avtor zasnoval, da bi nam in sebi
vlil upanje, saj njegov Feniks pravkar vstaja, da bo poletel v višave. (Olga Butinar Čeh, dipl. um. zgod.)
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