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private self-oblivion...
In group pictures
(detaliu) 2017



Ciprian MĂCEȘARU

Seria de evenimente intitulată „Întâlniri în atelier”, produsă de SwitchLab, aduce în fața publicului artiști care 
vorbesc despre modul lor de lucru, despre traseul pe care arta lor l-a parcurs, despre cum interacționează viața 
lor artistică cu cea cotidiană (și invers, desigur) etc. Ana Maria Micu (n. 1979) a fost invitata ediției nu numărul 
8, care a avut loc vineri, 18 octombrie, gazdă fiindu-i Aurora Kiraly. Prezență destul de discretă în viața culturală 
românească, Ana Maria Micu a avut importante expoziții (personale sau de grup) în China, Taiwan, Marea Bri-
tanie, Rusia... Numărându-se printre cei mai importanți artiști români de azi, Ana Maria Micu, care în prezent 
locuiește la Botoșani, propune un amestec cu totul personal de fragilitate emoțională și robustețe a concretului, 
o hipersensibilitate branșată la realități dintre cele mai brute, o filtrare – uneori aflată dincolo de rațional – a 
unor impulsuri parcă născute dintr-o conștiință separată de cea obișnuită, o conștiință care funcționează exclu-
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O ÎNTÂLNIRE CU ANA MARIA MICU

and splendour, always presenting ... way, and it is the multiplicity, 2016
ulei și acrylic pe pânză, 60 x 73 cm., cu acordul artistei și MSAC
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siv în scopul recunoașterii frumuseții unei 
realități atât de violent imediate, încât un 
ochi obișnuit nu ar putea-o percepe. Ul-
tima etapă a artei sale, în care vegetalul a 
căpătat o dimensiune esențială, ca mijloc 
de transpunere a emoției umane într-un fel 
de viziune panteistă încapsulată în spațiile 
meschine ale unui apartament, mi se pare 
a fi etapa cea mai reușită de până acum, 
un moment de vârf pe care nu avem voie 
să-l ignorăm. Impresionează și solitudinea 
care domină lucrările, o stranie comuni-
care părând să existe între autoare, plante, 
obiecte..., totul mediat, de cele mai multe 
ori, prin lumină, umbrele nefăcând altceva 
decât să confirme, o dată în plus, poezia 
acestui limbaj necunoscut, dar pe care îl 
presimțim aproape de fiecare dată. Solitu-
dinea apare decupată din realitate, având 
de obicei la bază o fotografie „instigatoare”, 
solitudine suprapusă adesea peste o alta, 
de unde lucrările în care avem picturi în 
picturi, ca într-o perspectivă secvențială 
asupra timpului, cu cadre asemănătoare 
unor diapozitive. Alteori artista se pictea-
ză în ipostază dublă, contopind secvențele 
despre care vorbeam, aducându-se pe 
sine însăși în dialog, una dintre cele două 
având, evident, un plus de înțelepciune pe 
care, după cum ni se sugerează, i-l trans-
mite celeilalte. Dar vârsta lor pare să fie 
aceeași, deci poate fi vorba despre un fel de 
dedublare, despre un proces de self-edu-
cation (vezi, de exemplu, „and splendour, 
always presenting... way, and it is the multi-
plicity” – 2016). Ana Maria Micu folosește 
maniera clasică de a picta (având la bază un 
desen de o virtuozitate tot mai rară astăzi), 
dar propune dezechilibre vizuale, decu-
paje neortodoxe, spații care cartografiază 
intimitatea artistică, totul filtrat printr-o 
poezie a – iertată să-mi fie terminologia 
forțată – microtonalului, a unor sonorități 
ale căror particule construiesc (aparent) 
bizare și foarte intense imagini.

attention to others ... Proximity also, 2018
ulei pe pânză, 187 x 164 cm., cu acordul artistei și MSAC

but the pause... Agitation is a great perk, 2019
ulei pe pânză, 186 x 210 cm., cu acordul artistei și MSAC


