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Reîntîlnirea cu pictura Anei Ruxandra Ilfoveanu este o nouă încercare de-a 
lega şi de-a reface vizual substanţa şi parcursul unei creaţii vădit interesate de 
subiectul şi obiectul pe care le conţine. Artist aflat la o maturizare confortabilă, 
dinamică, doctrinară, observator al spectacolului lucrurilor repetate cu voinţă 
intelectuală şi har artistic, Ana Ruxandra Ilfoveanu îşi poate privi fără pic de 
îndoială efortul şi sublimul gesturilor prin care şi-a construit, însufleţindu-l în 
logica năzuinţei purificatoare, un imaginar marcat de amănuntul exterior. 
Aflată în siajul atîtor certificări, dar şi în cea a himerelor devoratoare, artista a 
ştiut, cu tenacitatea unui însingurat, să-şi remodeleze, înlăturînd definitiv 
ispitirile, spiritul şi mîna, pentru a intra în luxuriile limbajului propriu. Cum să 
rezişti cînd în preajma ta se decupează, ca o cupolă pe un cer senin, strălucirea 
„ameninţătoare” a unor influenţe? Cum să mergi cu paşi siguri printr-o mare 
de lumini şi de umbre, convinsă fiind de seninătatea demersului? Cărui înger 
să te închini cu sufletul curat, în aşa fel încît trăsăturile cele mai de preţ ale 
lucrărilor tale să nu poată fi demonizate de insurgenţii unor opinii răuvoitoare? 
Întrebări de prisos astăzi, cînd artista a atins un echilibru, o stabilitate a 
formelor şi un curs al materiei pe care le stăpîneşte cu freamăt lucid.

Un altfel de portret, expoziţia deschisă de Ana Ruxandra la Galeria Dialog, 
descoperă, punct cu punct, fiinţa lirică a autoarei, permanentizată ca o 
respirare ludică. Iniţiativa criticului de artă şi curatorului Ruxandra Garofeanu, 
de a aduce din atelierul autoarei pe simeză doar portretistica, este una 
binevenită, mai ales că, în acest sens, tradiţia poate dezvălui mult mai mult din 
individualitatea artistei. În ele, în portrete, o dată cu negarea idealului, 
sentimentul devine un răscolitor semnal de iluminare a senzorialului.

Împietriri halucinante, zboruri fantaste deasupra fenomenelor şi a lucrurilor, o 
departajare solemnă a formelor, pedalarea personajelor emaciate pe stranii 
maşinării, gravitatea unor sensuri ce par ermetice, subtile elemente 
decorative aduse magic pe tărîmurile candorii, îngeri zburdînd paradisiac cu 
misterioase obiecte în mîini, ierburi, flori, balanţe, potire, bijuterii, nimicuri 
rătăcite prin alveolele memoriei.

Universul Anei Ruxandra este unul al însingurării, al visării şi al 
egocentrismului profund, al mîntuirii prin concentrarea cu care personajele 
privesc lumea. Trecutul pare să fie tot ce le-a rămas din confruntarea cu viaţa 
şi acum, resemnate, histrionice, îmbolnăvite de propriul caracter şi de propria 
sorginte, bîjbîie prin lumini şi pseudo-seninătăţi, peregrinînd metamorfozate 
în căutători prin goluri sterile sau prin rodiri fragede.

Aceste personaje care populează pînzele sunt imuabile, dar anistorice, fără 
nimic grotesc şi fără nimic mutilant. Cînd este pictat numai chipul, ca într-un 
gros-plan, şi el se dezvăluie în concreteţea lui frustă şi visătoare, Ana Ru-
xandra operează cu un fel de „unealtă” emoţională cu care „bandajează” 
urmele unor „răni”, separîndu-l de gregarul-concret şi „istovindu-l” cu noi 
măşti. Privind de aproape acele chipuri încărcate cu linii drepte şi curbe, ca în 
desenele făcute de copii cu cretă albă şi colorată pe asfalt, împinse în afară de 
brunurile din fundal, timpul le-a dilatat ochii, literaturizîndu-i pînă la angoasă. 
O angoasă care pare un fel de-a descoperi emoţia. Nicio aglomerare, niciun 
„viciu” de însoţire nu minează aceste oglindiri ale spiritului şi ale sufletului. 
Veşmintele unor personaje, recuzite în culori tari, limpezi sau în adieri de 
tonuri mătăsoase se îmbină ca în anluminările unor texte, dînd fineţe 
desenului şi un plus de magie. Autoportretele se supun întregii suite de 
fizionomii. Rictusuri amar-ironice, surîsuri iscoditoare, uimiri livreşti, chipuri 
geometrizate cu forţă, o iconoclastie, aş spune, patetică.   

Expresionismul practicat de artistă are cadenţă şi fervoare muzicală, are 
simetrii şi libertăţi ilustrative, are reliefuri, asprimi, dar şi valori caracteriale. 
Ana Ruxandra este sensibilă atît la seducţiile luminii, cît şi la cele ale 
crepusculului. Portretele din această expoziţie nu conţin ţipete, ci doar 
sintagme făţişe ale unei vaste priviri, dar şi o compasiune ce le uniformizează. 
Incizate cu arabescul liniilor sau narate cu voluptăţile şi nervozităţile unor 
detalii romantice, în care a intervenit ca spaţiu adiacent şi iluzie primordialul, 
lucrările poartă în ele un omenesc ce-şi pierde evanescent materia şi intrînd 
într-un anecdotic puternic metaforizat.

Regăsim în unele portrete cîte ceva din măştile tradiţional-africane, iar în 
compoziţiile cu personaje sau în personajele-poză, o gravitate copleşitoare 
amintind de unele portrete ale lui Van Gogh. Schematismul şi geometrismul o 
atrag pe Ana Ruxandra, liniile voit îngroşate izbutind să creeze impresia de 
forţă, spre deosebire de cele hieratice în care primează simbolistica cu motive 
ireale. Apropierea de vis, de fabulă, de tot ceea ce a dobîndit gîndirea prin 
îndepărtarea de timpul şi de spaţiul concret, recursul la amintire, fie şi onirică, 
reconstituirea imaginii după propriile viziuni şi experienţe formale fac ca 
această pictură să-şi fi găsit aşezarea în pagină, ca un summum de cuvinte şi 
de fraze regenerante şi pline de farmec.
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Fiecare personaj se ascunde parcă într-altul, ca într-o infinitate de măşti şi 
pare a fi încărcat cu sintagme literare, aducătoare de caractere şi de gesturi.

Din pictura popular-tradiţională, Ana Ruxandra pare să fi rămas cu 
ataşamentul faţă de lucrurile obişnuite şi cu plutirea lor miraculoasă în spaţiu. 
Imaginaţia nu este însă mai presus ca observaţia, ci amîndouă sunt într-un 
balans egal, ritos, muzical. Această reacţie în faţa naturii îi aduce artistei o 
spontaneitate pe care, începînd din primele două decenii ale secolului al XX-
lea, expresionismul a păstorit-o entuziast. Ceea ce nu se întîmplă însă în 
pictura Anei Ruxandra este monstruosul, hidosul, deformările zgomotoase şi 
rebarbative. Căile artistei sunt deschise spre fantezie şi impuls emoţional, iar 
personajele pe care le avem în faţa ochilor nu exaltă satanicul, nu sunt eretice, 
nici compulsive, ci sunt impregnate de hieratism şi de o permanentă inocenţă. 
O expresivitate melancolică le accentuează sensul popasului prin lumea asta, 
ducîndu-ne cu gîndul la acea visare curată, cu efecte mărturisitoare.

După ani şi ani de lucru şi de studiu, după zeci de expoziţii în ţară şi în 
străinătate, după premii şi intrarea în circuitul multor colecţii de pictură 
particulare şi de stat, Ana Ruxandra a găsit un lucru extrem de important în 
ceea ce priveşte propria creaţie: atotputernicia visului. Înlăturînd multe dintre 
atributele tehnicii, pictura ei acordă subiectului un loc important, iar 
îngroşarea tuşelor, exacerbarea lor, ne poate duce cu gîndul, după cum 
aminteam, la pulsul expresionist. Artista îşi asumă Paradisul, ca pe o năzuinţă 
hrănită cu emoţii întrebătoare şi, din această aspiraţie, ia naştere o lume în 
care a fost abolit, în chip solemn, tot ceea ce ar ucide spiritualitatea, visul.

Iolanda Malamen
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“Un dresor oboist” 
2007 - acril - 40 x 33

“Personaj cu pasare” 
2011 - acril - 40 x 33

“Arlechin” - 2012 - ulei pe panza - 41 x 33
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“Trubadurul” 
2010 - acril - 43 x 33

“Vanzatoarea de iluzii” - 2012 - ulei pe panza - 100 x 100“Cineva in trecere pe aici” 
2006 - acril - 40 x 33



“Acrobatul” 
2010 - acril - 43 x 33

“Ma sprijin pe un picior” 
2007 - acril - 40 x 33

n. 1947, Ploieşti

Absolventă a Facultăţii de Arte Plastice  a Institutului Pedagogic al Universităţii 
Bucureşti, în anul 1968, specialitatea desen-pictura.
Diplomă de licenţă în profilul arte plastice si decorative, specializarea pictura in anul 
1999, la Universitatea de Arte Bucureşti.
Din 1977 membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania.
Până în anul 1995, cu întreruperi, a predat desenul la mai multe şcoli din Piteşti şi 
împrejurimi, apoi în Bucureşti. In anii care au urmat (până în 2011) atelierul său de 
pictură a fost deschis pentru formarea unui mic grup de tinere talente. 

EXPOZIŢII PERSONALE:
2015     “Un alt fel de a privi lumea II”, Galeria Senso, Bucuresti (desen şi pictură);
2015     Universitatea Romano-Americana, Bucuresti (desen şi pictură);
2015     “Un alt fel de a privi lumea I”, Galeria Artis, Ramnicu Valcea (desen şi 

pictură);
2014 “Negustori de altădata”, Muzeul de Artă Nicolae Grigorescu, Câmpina (desen 

şi pictură);
2013 “Vânzătoarea de iluzii”, Galeria Scit Art, Bucureşti (desen şi pictură);
2012 “Paradis”, Calp Gallery, Timişoara (desen şi pictură);
2012 “Un altfel de portret II”, Galeria Dialog, Bucureşti (desen şi pictură);
2011 “Paradis atipic”, Galeria Veroniki Art, Bucureşti (desen şi pictură);
2009 “Saga Ilfoveanu”, Galeriile de Arta  Artmark, Bucureşti (desen şi pictură);
2008 Galeria Ana, Bucureşti (desen şi pictură,);
2007 “Un altfel de portret I”, Muzeul de Artă Constanţa (desen şi pictură);
2006 Muzeul de Artă, Râmnicu Vâlcea (desen şi pictură);
2006 “199(5) – 200(5)- De ce?”, Galeria  Apollo, Bucureşti (desen şi pictură);
2004 Expoziţie cu lucrări pictură şi desen din Seriile “De ce fierbe copilul în 

mămăligă?”cu desene pe hârtie şi pânză după cartea cu acelaşi nume a 
scriitoarei Aglaja Veteranyi, “Jurnal de familie”cu desene şi fotografii şi 
“Drumuri”(pictură), Galeria Apollo,Bucureşti;

2002 – 2003, 2004 – 2006. Expoziţiile din aceşti ani au conturat definitiv cele opt serii 
pe care le-a pictat şi desenat şi pe care vor fi continuate in urmatorii ani. 

2004 “Tache de catifea”, expoziţie împreună cu reeditarea şi lansarea cărţii cu 
acelaşi nume a scriitorului Ştefan Agopian, Librăria Cărtureşti, Bucureşti; 
(desen şi pictură);

2004 Galeria Sabina & Jean Negulescu , Bucureşti. (din acel moment s-au conturat 
seria “Drumurile” şi desenele la “Sărbătoarea fecioarei de Ceres”); (desen şi 
pictură);

2002 Galeria Frezia, Dej; (desen şi pictură);
2002 Muzeul de artă, Ploieşti; (desen şi pictură);
2001 Galeria Uzin Bank, Bucureşti (desen şi pictură);
2000 Galeria Artexpo- Sala Rondă, Bucureşti; cuprinde lucrări de pictura (portrete 

cu masă, primele “Drumuri”), desene în creion.
1998 Galeria Agora, Reşita; (desen şi pictură);
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1997 Galeria First, Timişoara; (desen şi pictură);
1996 Galeria Apollo, Bucureşti; cuprinde lucrari de pictură şi desen (expune pentru 

prima oară “Măştile”, desene la “Prolegomene” de Mircea Eliade, desene 
animaliere în pensulă pe hârtie manuala. 

1993 “Regina din Saba”, Galeria Orizont, Bucureşti (desen şi pictură);
1989 Galeria Simeza, Bucureşti; cuprinde lucrări de pictură şi desene în tehnica 

laviu; expune lucrări din seria “Naturi statice cu draperie”, precum şi primul 
autoportret din seria de mai târziu;

1987 Galeria Orizont, Bucureşti (desen şi pictură);
1982 Galeria Galatea, Bucuresti (desen şi pictură);
1976 Galeria Metopa, Pitesti (desen şi pictură);

EXPOZITII COLECTIVE
2015    “Poduri Europene”, Muzeul de Arta, Constanta/Romania
2014    “Poduri Europene”, Muzeul de Arta, Constanta/Romania
2006 “Balcic”, Galeria Cercul Militar, Bucuresti 
Intre 1975 şi 2014 participă la majoritatea bienalelor şi municipalelor din Bucureşti. 

2012    Salon de peinture “Roumanie contemporaine”, Cité Internationale des Arts, 
Paris/Franţa; 

2008  “Retrospective de peinture roumaine”, Fondation Taylor, Paris/Franţa, în cadrul 
Asociaţiei Soleil du l'Est;

2008 “Salon de l'automne”, Grand Palais, Paris/Franţa; 
2008     “Festivalul de la Sarria”, Sarria/Spania;
2007 “Romanian Artists in Maastricht”, European Conference Centre, 

Maastricht/Olanda;  
2004     “Expo Romania – Un arc pe cerul European”, European Parliament, Bruxelles 

/ Belgium
2003 “Artistes roumains en residence”, Galeria La Passerelle, Tours/ Franţa;
2002     “Residence d'artistes”, Chateau Royal de Collioure/Franţa şi 

Barcelona/Spania
1998 “Biennale de Baugé” (le 21-eme salon)/Franta; 
1998     “Espace Atrium”, Saint Avertin, Indre et Loire, Chateau de la Bourdaisiere, 

Montlouis Franta – in cadrul Asociatiei Soleil de l'Est
1998     “Exposition Amitie Roumanie” Fussy, Cher, Franta – in cadrul Asociatiei Soleil 

de l'Est
1997 “Simpozion internaţional”, Cultural Foundation, Abu Dhabi/Emiratele Arabe 

Unite; 
1995 Galeria Marie d'Argentaine/Franta; 
1991 Galeria Volda/Norvegia; 
1986 Arnhem/Olanda;

PREMII SI DISTINCTII:
2005 Premiul pentru pictură “Nicolae Tonitza”, la Simpozionul internaţional din 

Bârlad;
2004 Decorată cu “Ordinul cultural”, in grad de ofiţer, categoria C





În pictura mea nu elaborez niciun plan, nimic premeditat, nu intervin, aștept observând desfășurarea evenimentelor și, la 
momentul oportun, intru în acțiune când lucrurile se impun natural. Nu calculez nimic, dezvolt, fac ca lucrurile să se 
nască. În tot acest proces, intuiția joacă un rol important. În ciuda unui aparent profesionalism, nu programez și nu 

stăpânesc nimic. Execuția unui tablou este desfășurarea în timp a unui fapt pictural, în care incertitudinea joacă un rol 
important, făcând astfel să crească emoția. În tot acest proces, accidentul, imprevizibilul, hazardul joacă un rol capital, și 

ar fi o eroare să vreau să reproduc asta. Nu se poate copia un accident. Hazardul este natural. 

Constantin Pacea
VISUM 
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