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EXPOZIŢIE ANA MARIA MICU LA BEIJING, PÂNĂ PE
15 APRILIE

„Tender heart, keep still!” este expoziţia pictoriţei Ana Maria Micu, deschisă la C-Space Gallery, în
Beijing, până pe 15 aprilie.

Intenţia artistei a fost de a se transpune într-o stare de empatizare cu un public nefamiliar, prin
vizionarea unor filme chinezeşti de dragoste dintr-o listă pe care a restrâns-o în final la câteva
titluri ale regizorului Jia Zhangke.
„Tender heart, keep still!” se referă la practica de a desena după natură, situaţie în care un model
neliniştit, care se mişcă fără contenire, compromite observaţia şi poate fi cauza unui studiu lipsit
de substanţă.
Ideea unor trăiri împrumutate între sisteme parcate pe nivele diferite, printr-un fenomen ce le
complică şi le îmbogăţeşte, este ceea ce defineşte, pentru Ana Maria Micu, realitatea.
Experimentarea neintermediată nu înseamnă nimic mai mult decât un prim indiciu şi, numai atunci
când informaţia este tradusă şi retransmisă de la un individ la altul, devine o expresie autentică a
vieţii. Procesul nu este fără pierderi, aşa cum este orice traducere dintr-o limbă într-alta, şi uneori
transformările produc schimbără dincolo de orice posiblitate de recunoaştere, dar în miezul său
păstrează adevărata natură a umanismului.
C-SPACE este dedicat prezentării unor expoziţii de înaltă calitate. Prin faptul că introduce în China
atât artişti europeni recunoscuţi cât şi emergenţi şi facilitează legături între artişti occidentali şi
artişti chinezi contemporani, creează oportunităţi unice de a intra într-un viu dialog inter-cultural.
Ana Maria Micu (n. 1979) este un artist vizual român care trăieşte în Craiova. Experimentează cu
combinaţii de pictură şi desen, imagini de tip picture-in-picture şi construcţii mentale de realitate
declanşate de dragmente de text pe care le adaugă direct pe suprafaţa pictată, sau ca şi titluri
pentru lucrările sale.
În 2011, lucrările lui Micu au fost la a 4-a ediţie a Bienalei de Artă Contemporană de la Moscova,
fiind incluse în Secţiunea de Proiecte Speciale, prin expoziţia de grup „Colouring The Grey. The

Second wave of contemporary Romanian artist”.
Micu a absolvit acum 8 ani programul de master al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca
şi pe lângă „Understatement” (2009), un duo-show cu Cătălin Petrişor, curatoriat de Maria Rus
Bojan, a fost, de asemenea, inclusă într-o expoziţie anterioară la C-Space, „Strategies for
concealing”, în 2008, organizată de aceeaşi curatoare. În 2006 şi 2007, Micu a fost selectată în
shortlist pentru BP Portrait Award, la National Portrait Gallery, şi lucrările sale au fost expuse în
Londra şi în expoziţii itinerante în Marea Britanie.
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