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Ana...long time no see...I have been observing your work from the distance, though :)
You write me that You still paint, draw and do a bit of animation....
I am a kind of stay-at-home artist and the subjects of my works are related to the
transformations of my domestic space and various forms of shifts in my thoughts or
feelings that I observe I have when I am required to make life decisions. I try to practice
living in a circle, by letting whatever creativity I have to provide me with optimal
solutions to my problems, while, in reverse, I use for my art the visual materials that my
endeavors produce.
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bloom was on the ... The residuum from, 2020, charcoal, and carbon pencil on linen, 112 x 185 cm.,
courtesy of the artist and Mind Set Art Center

Nature or culture? From which of them do you draw most of your inspiration?
This question has a historical weight and it deserves a more intellectual and complex
answer than what I can give. Both these concepts changed in recent years to an
unprecedented degree.
Considering the ecological collapse, with climate change, the disappearance of species,
nature is a different thing altogether from what it was for the impressionists or others.
You can’t just look at it, although this is exactly what we should do if nothing else works
in making us understand this moment. I grow plants in my apartment and observing
them, and referencing them in my works, it could mean that I draw inspiration from
natural elements, like an artist from the past, absorbed by how light makes the leaves
transparent. But I hope that it also means that I am, with my plants, caught in an
impossible situation and we do our best to get by. I am always aware of the power I hold
over them. I am learning how plants go into survival mode periodically and then thrive
when the conditions become more favorable. We are a product of our environment, but
it is within our reach, at times, to take actions and change that environment to become
better individuals. It also means that there is no such thing as a short term benefit –
everything must be prepared in advance for the long run. It means that plants use
whatever they have at their disposal without wasting anything, and so should I, as much
as I am able.
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balcony garden

balcony garden

What is cultural spreads now immensely vast. I happened to me, only from reading
about certain ideas, to reach a frightening limit of my capacity to understand, that I
know I will not be able ever to overcome. As artists, everything we are and do is related
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to culture, but more precisely we are travelers across areas and systems. If we define it
as the depository of human achievement, it is important to observe how culture is not a
direct link between different authors in time, but a discourse edited by power
structures. It lacks crucial pieces and sometimes the removal was done unethically. And
we begin to understand that it should not be a fight for the first or best in line, yet we
don’t know how it should be done differently. We can see that problems we are
witnessing, like the inability for empathy, come from these centuries of building up a
cultural system that was not inclusive. As actions that I am taking for myself when
relying on culture, is the legitimization of not knowing things, which I find incredibly
hard to practice, and a critical distancing from everything one comes to know.

balcony garden

Techniques: stolen, learned, ignored? How important is it today to master them?
I constantly find myself lacking sufficient technical knowledge. I am part of a generation
that was faced with major changes in the properties of the products recommended for
painting, such as the introduction of acryls and alkyds, and many other aspects. There is
also a new type of logistics that an artist has to keep, to make the studio functional. I
struggle and I still encounter many difficult tasks. It is of great help the contemporary
phenomenon of sharing experiments’ results through the Internet and also the way that
some brands are taking the responsibility of posting educational materials on their
websites. But still, this is very much a field that builds itself as we speak, while being an
artist means that what you are must be invented by yourself throughout your entire life.
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the right to a ... This section attempts, 2020, charcoal, and carbon pencil on linen, 175 x 317 cm.,
courtesy of the artist and Mind Set Art Center

Do you prefer a certain color? Why ?
At the moment, I find it is best for me to paint only with 5 tubes of Maimeri Artisti paint
– white, opaque yellow, red, Prussian or other dark blue, and Cassel Earth. I like the
way they generate in a realist work, a feeling that everything is slightly wrong. It makes
me aware that the realistic tonal value is more important than the realistic local color
and I am in the process of attempting to use this observation more effectively. I changed
these rules a couple of times in my practice. At some point, in the beginning, I opted
only for several opaque colors, then it was unrestricted, but I favored Quinacridone
Rose Light and Turquoise Blue from Maimeri Classico because I found that when mixed
in the white or grey areas of an image, they produce a contemporary type of light,
somehow cold. I have experimented with methods of physical mixing colors – directly
on the canvas, on the palette, during the painting session, and before-hand, saved or
readily prepared for use, and I can say that the differences are fascinating and it is
worthwhile to pursue the control of various variables only to compare the results.
I have charts saved in my computer and I have always dreamed about having complete
physical charts, applied on samples of canvas, from several brands, all if possible. I do
my best to learn continuously about the properties of the paints.

5/15

studio view

storage and plant room, with the painting No title (2012)

Tell us about a turning point in your development as an artist
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Going completely into adulthood meant to take a pause and transform. My usual way of
painting was for, a while, insufficient. I turned very aware of my weaknesses, more
egocentric, extremely cautious, and absolutely driven. I started looking for that special
state that keeps you completely absorbed when working. At some point, I forced myself
to experiment with unfamiliar techniques and at first, there were no notable
accomplishments, like with a combination of needlepoint, drawing in permanent
marker on tapestry canvas, and animation, that kept me occupied for maybe 6 months.
But then, I settled into drawing on paper.
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how landscape .... like we expect, 2019, oil on linen, 185 x 140 cm., courtesy of the artist and Mind
Set Art Center

After seeing what I was doing on social media, Andre Lee, Director of Mind Set Art
Center, the gallery in Taipei that now represents me, invited me to take part in an
important group exhibition. I made a big effort to better myself, to be deserving of the
opportunity, and produced under a strict deadline one more drawing linked to an
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animation, materializing something that is still unique for my portfolio, documented on
my website as the Self-Portrait project. Having a new idea happens for me rarely, but it
did in that context. Among all my animations, this one stood apart, and since then the
focus on this medium stuck with me. I am continuing it now, and this is what makes me
reminisce about my early experiments. The period loosely around 2016 and 2017, with
its succession of unmethodical events, was crucial in my development.

studio view

Give us 3 artists that you like, motivate, and make you work hard.
Women artists that are older than me. What I know (not much), about some of them.
Kiki Smith, because her works look weird, but they feel close to me, or Agnes Martin
from when I saw her filmed, at an old age, talking about her paintings, and she seemed
the most vulnerable, yet also maybe the most powerful person I have ever seen. Vija
Celmins, because she can stay still. Ellen Altfest, because she chooses to make small
paintings that take the longest time to finish.
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to protect the ..... she gave all her wealth, 2019, oil on linen, 185 x 185 cm., courtesy of the artist and
Mind Set Art Center
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of uncertainty. ..... Children who perceive, 2019, oil on linen, 100 x 95 cm., courtesy of the artist and
Mind Set Art Center

Tell us three essential things about art: the good, the bad, and the ugly
Art has saved me many times and I know that it has ugly and bad parts, for me always
somehow connected to lying, but I accept them as impossible to remove side effects. I
continuously train myself to be even more respectful and grateful for those experiences
that I have, from time to time, when I encounter an artist that blows my mind. It is
never something predictable or controllable. It just happens and enriches your life, and
when it doesn’t happen, you just have to stay still and wait patiently. I don’t have access
to any other field that could do this for me.
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studio view

What are you working on right now?
I have a succession of paintings in progress, but it goes painfully slowly. I periodically
draw sketches by looking in a mirror, as an exercise, and the thing I am excited about,
still in a very early stage, is to make an animation from a combination of drawings on a
plasticine plate, bas-relief, and more volumetric forms, some fixed, some mobile. The
idea that I have for the moment is to animate a realist self-portrait, with eyes movement
and speech, while making it hold a comparatively more naive and bi-dimensional
representation of itself. I already like this medium so much, that I know it will stay with
me for a long time
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In what way isolation changed your daily routine? Have your thinking patterns
changed? Name something indispensable for you in the context of social distancing?
What do you miss most? Do you believe this situation will have an impact on artistic
creation?
Travels, the few that I had, is something that I am aware that I will not be able to do
anymore, for a long time, and it was the one thing, because of the human interactions,
that was helping me to grow.
This catastrophe we are in, with all that it brings, wipes out for me the option of missing
out or feeling uncomfortable. The best I can to evaluate it, for now, it that it requires of
me, as an artist, to expand, absorb and feel, as much as I am able, the enormity of it all,
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without retreating to a self-protective position, that detachment or other coping
mechanisms have to offer. And all I have to say is that I am failing and I am not able to
go very far in internalizing it. It remains abstract, incomprehensible, no matter how
much I focus on it, instead of my work. I cannot find myself able to foresee things and I
have to force myself to live in the present. It is the hardest thing I ever had to do and it
will fundamentally change me in ways I cannot yet tell. And it is perplexing because of
this package of privileges in which it comes, in my case: I have all that is essential and
more, on top of which I am one who is professionally equipped to invent alternatives.
www.anamariamicu.com
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animation table and plasticine reliefs
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Ana Maria Micu / Botoșani
hassium.ro/ana-maria-micu-botosani
4 noiembrie 2020

Ana nu ne-am văzut demult demult....Deși ți-am urmărit de la distanță parcursul:)...
Îmi scrii că faci pictură, desen și puțină animație....
Sunt un fel de artistă casnică și subiectele lucrărilor mele sunt legate de transformările
spațiului meu domestic și de diferitele forme de schimbări în gândurile sau
sentimentele mele, pe care le observ când sunt obligată să iau decizii de viață. Încerc să
exersez trăirea într-un cerc, lăsând ce creativitate am să îmi ofere soluții optime la
problemele mele, în timp ce, în sens invers, folosesc pentru arta mea materiale vizuale
produse în urma activităților pe care le desfășor.
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bloom was on the ... The residuum from, 2020, cărbune si creion de carbon pe pânză, 112 x 185 cm.,
cu acordul artistei și al Mind Set Art Center

Natură sau cultură? Din care îți extragi preponderent temele?
Această întrebare are o greutate istorică și merită un răspuns mai intelectual și mai
complex decât pot eu da. Ambele concepte s-au schimbat în ultimii ani într-un grad fără
precedent.
Având în vedere prăbușirea ecologică, cu schimbările climatice, dispariția speciilor,
natura este un lucru cu totul diferit de ceea ce era pentru impresioniști sau pentru alții.
Nu poți doar să o privești, deși exact asta ar trebui să facem dacă nimic altceva nu
funcționează pentru a ne determina să înțelegem acest moment. Cresc plante în
apartament și le observ, și făcând referință la ele în lucrările mele, ar putea însemna că
mă inspir din elemente naturale, ca un artist din trecut, absorbit de modul în care
lumina face frunzele transparente. Dar sper că înseamnă și că sunt, împreună cu
plantele mele, prinsă într-o situație paradoxală și facem tot posibilul să ne descurcăm.
Sunt mereu conștientă de puterea pe care o dețin asupra lor. Învăț cum plantele intră
periodic în modul de supraviețuire și apoi prosperă când condițiile devin mai
favorabile. Suntem un produs al mediului nostru, dar este la îndemâna noastră, uneori,
să luăm măsuri și să schimbăm acel mediu pentru a deveni indivizi mai buni. Înseamnă
că nu există beneficiu pe termen scurt – totul trebuie pregătit în avans pe termen lung.
Înseamnă că plantele folosesc orice au la dispoziție fără a irosi nimic, și așa ar trebui să
fac și eu, atât cât pot.
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grădina din balcon

grădina din balcon

Ceea ce e cultural se răspândește acum extrem de vast. Mi s-a întâmplat, doar din
citirea despre anumite idei, să ating o limită înfricoșătoare a capacității mele de a
înțelege, pe care știu că nu voi putea să o depășesc vreodată. Ca artiști, tot ceea ce
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suntem și facem este legat de cultură, dar mai exact suntem călători între zone și
sisteme. Dacă o definim ca depozitarul realizărilor umane, este important să observăm
cum cultura nu formează o legătură directă între diferiți autori în timp, ci este un
discurs editat de structuri ale puterii. Îi lipsesc fragmente esențiale și, uneori,
îndepărtarea a fost făcută imoral. Și începem să înțelegem că nu ar trebui să fie o luptă
pentru primul sau cel mai bun din rând, totuși nu știm cum ar trebui să se facă diferit.
Putem vedea că problemele la care asistăm, cum ar fi incapacitatea pentru empatie,
provin din aceste secole de construire a unui sistem cultural care nu a fost inclusiv. Ca
acțiuni pe care le iau pentru mine atunci când mă bazez pe cultură, este legitimarea
necunoașterii lucrurilor, ceea ce mi se pare incredibil de greu de practicat, și o
distanțare critică față de tot ce ajungi să cunoști.

grădina din balcon

Tehnicile: furate, învățate, aplicate? Cât de important e astăzi să le stăpânești?
În mod constant mă descopăr insuficient pregătită din punct de vedere tehnic. Fac parte
dintr-o generație care s-a confruntat cu schimbări majore în proprietățile produselor
recomandate pentru pictură, cum ar fi introducerea acrililor și alchidelor, și a multor
alte aspecte. Există, de asemenea, un nou tip de logistică pe care un artist trebuie să îl
păstreze, pentru a face atelierul funcțional. Mă chinui și încă întâlnesc multe sarcini
dificile. Este de mare ajutor fenomenul contemporan de partajare a rezultatelor
experimentelor prin Internet și modul în care unele mărci își asumă responsabilitatea
de a posta materiale educaționale pe site-urile lor. Dar totuși, acesta este un domeniu
care se construiește pe sine în timp real, iar a fi artist înseamnă că ceea ce ești trebuie să
fie inventat de tine de-a lungul întregii tale vieți.
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the right to a ... This section attempts, 2020, cărbune si creion de carbon pe pânză, 175 x 317 cm., cu
acordul artistei și al Mind Set Art Center

Preferi o anumită culoare în pictură? De ce?
În acest moment, consider că este cel mai bine pentru mine să pictez doar cu 5 tuburi de
culoare de ulei Maimeri Artisti – alb, galben opac, roșu, Prusia sau alt albastru închis și
Cassel Earth. Îmi place modul în care generează într-o lucrare realistă, sentimentul că
totul este ușor greșit. Mă face conștientă de faptul că valoarea tonală realistă este mai
importantă decât culoarea locală realistă și sunt în procesul de a încerca să folosesc
această observație mai eficient. Am schimbat aceste reguli de câteva ori în practica mea.
La un moment dat, la început, am optat doar pentru mai multe culori opace, apoi a fost
nerestricționat, dar am favorizat Quinacridone Rose Light și Turquoise Blue de la
Maimeri Classico pentru că am constatat că atunci când sunt amestecate în zonele albe
sau gri ale unei imagini, produc un tip de lumină contemporană, cumva rece. Am
experimentat cu metode de amestecare fizică a culorilor – direct pe pânză, pe paletă, în
timpul sesiunii de pictură și în prealabil, depozitate sau gata pregătite pentru utilizare și
pot spune că diferențele sunt fascinante și merită urmărit controlul diferitelor variabile
numai pentru a compara rezultatele.
Am paletare salvate în computer și am visat întotdeauna să le am complete în formă
fizică, aplicate pe mostre de pânză, de la mai multe mărci, toate, dacă este posibil. Mă
străduiesc să învăț continuu despre proprietățile culorilor.
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vedere din atelier

camera de depozitare și pentru plante, cu lucrarea No title (2012)

Povestește-mi un moment esențial în dezvoltarea ta ca artist.
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A atinge complet maturitatea a însemnat să fac o pauză și să mă transform. Modul meu
obișnuit de a picta a fost, pentru o vreme, insuficient. Am devenit foarte conștientă de
slăbiciunile mele, mai egocentrică, extrem de precaută și total concentrată. Am început
să caut acea stare specială care te ține complet absorbită atunci când lucrezi. La un
moment dat, m-am forțat să experimentez tehnici necunoscute și întîi nu au existat
realizări notabile, cum ar fi cu o combinație de cusătură în punct, desen cu marker
permanent pe pânză de tapiserie și animație, care m-a ținut ocupată timp de 6 luni. Dar
apoi, m-am stabilizat la a desena pe hârtie.
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how landscape .... like we expect, 2019, ulei pe pânză, 185 x 140 cm., cu acordul artistei și al Mind Set
Art Center

După ce a văzut ce făceam pe o rețea de socializare, Andre Lee, directorul Mind Set Art
Center, galeria din Taipei care mă reprezintă acum, m-a invitat să iau parte la o
expoziție de grup importantă. Am făcut un efort mare pentru a mă îmbunătăți, ca să
merit oportunitatea, și am produs într-un termen strict încă un desen legat cu o
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animație, materializând ceva care este încă unic pentru portofoliul meu, documentat pe
site-ul meu ca proiectul Self-Portrait. A avea o idee nouă mi se întâmplă rareori, dar s-a
întâmplat în acest context. Dintre toate animațiile mele, aceasta a ieșit în evidență și, de
atunci, atenția asupra acestui mediu a rămas cu mine. Continui acum cu el, și asta mă
face să-mi amintesc de experimentele mele timpurii. Perioada de timp aproximativă din
jurul anilor 2016 și 2017, cu succesiunea sa de evenimente lipsite de metodă, a fost
crucială în dezvoltarea mea.

vedere din atelier

Zi-mi 3 artiști care îți plac, te motivează și te pun pe treabă.
Artiste care sunt mai în vârstă decât mine. Ceea ce știu (nu mult), despre unele dintre
ele. Kiki Smith, pentru că lucrările ei arată ciudat, dar le simt aproape de mine, sau
Agnes Martin de când am văzut-o filmată, la o vârstă înaintată, vorbind despre picturile
ei, și părea cea mai vulnerabilă, dar și poate cea mai puternică persoană pe care am
văzut-o vreodată. Vija Celmins, pentru că poate să stea nemișcată. Ellen Altfest, pentru
că alege să facă picturi mici, care cer foarte mult timp pentru a fi terminate.
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of uncertainty. ..... Children who perceive, 2019, ulei pe pânză, 100 x 95 cm., cu acordul artistei și al
Mind Set Art Center
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to protect the ..... she gave all her wealth, 2019, ulei pe pânză, 185 x 185 cm., cu acordul artistei și al
Mind Set Art Center

Spune-mi trei lucruri esențiale despre artă: the good, the bad and the ugly.
Arta m-a salvat de multe ori și știu că are părți urâte și rele, pentru mine întotdeauna
cumva legate de minciună, dar le accept ca fiind niște efecte secundare imposibil de
îndepărtat. Mă antrenez continuu să fiu și mai respectuoasă și recunoscătoare față de
acele experiențe pe care le am, ocazional, când întâlnesc un artist care mă uimește total.
Nu este niciodată ceva previzibil sau controlabil. Se întâmplă și îți îmbogățește viața și,
atunci când nu se întâmplă, trebuie doar să stai nemișcat și să aștepți cu răbdare. Nu
am acces la niciun alt domeniu care ar putea face acest lucru pentru mine.
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vedere din atelier

La ce lucrezi în momentul actual?
Am o serie de picturi în desfășurare, dar merge dureros de încet. Desenez periodic
schițe, privindu-mă în oglindă, ca exercițiu, iar lucrul care mă încântă, aflat încă într-un
stadiu incipient, este să fac o animație dintr-o combinație de desene pe o placă de
plastilină, basorelief, și forme mai volumetrice, unele fixe, altele mobile. Ideea pe care o
am pentru moment este de a anima un autoportret realist, cu mișcare a ochilor și
vorbire, în timp ce îl fac să țină o reprezentare relativ mai naivă și bidimensională a sa.
Îmi place deja atât de mult acest mediu, încât știu că va rămâne cu mine pentru mult
timp.
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Cât de mult ți-a schimbat pandemia rutina zilnică? Cum ți-a schimbat modul de a crea
și de a gândi? Numește un lucru indispensabil pentru tine în contextul distanțării
sociale? Ce îți lipsește cel mai mult? Crezi că această situație va avea un impact pentru
creația artistică în viitor, când vom fi depășit acest moment?
Călătoriile, puținele pe care le-am avut, sunt ceva ce sunt conștientă că nu voi mai putea
face, pentru o lungă perioadă de timp, și erau un lucru, din cauza interacțiunilor
umane, care mă ajuta să cresc.
Această catastrofă în care ne aflăm, cu tot ceea ce aduce, șterge pentru mine opțiunea
de a dori sau de a mă simți inconfortabil. După cum pot eu să o evaluez, deocamdată, e
că îmi cere, ca artist, să mă extind, să absorb și să simt, pe cât posibil, toată

13/15

enormitatea, fără să mă retrag într-o poziție de auto-protecție, cum e cea ce poate fi
oferită de către sentimentul de detașare sau alte mecanisme de apărare. Și tot ce am să
spun este că eșuez și nu sunt în stare să merg foarte departe către interiorizarea
situației. Rămâne abstractă, de neînțeles, oricât m-aș concentra asupra ei, în
detrimentul activității mele. Nu mă pot surprinde capabilă să anticipez și trebuie să mă
forțez să trăiesc în prezent. Este cel mai greu lucru pe care l-am avut de făcut vreodată și
mă va schimba fundamental în moduri pe care încă nu le pot numi. Și totul este
stupefiant din cauza acestui pachet de privilegii în care vine, în cazul meu: am ceea ce
este esențial dar și mai mult, iar pe deasupra a tot sunt cineva care este echipat
profesional să inventeze alternative.

www.anamariamicu.com
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masa de animație cu reliefuri în plastelină
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