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CONCEPT EXPOZIŢIONAL BLACK FIRE 

La naiba cu cotele, cu statisticile, cu succesul social trâmbiţat, 
cu părerile lui X sau Y,  pe mine nu mă interesează decât să 
fac ceea ce-mi place!1

*

Găsesc admirabilă afirmaţia artistei Ada Muntean, 
apărută într-un articol din Revista de Artă şi Cultură 
Samizdat, afirmaţie pe care o văd ca un statement personal, 
un „manifest” la discuţiile constante despre ceea ce poate 
şi ceea ce nu poate primi astăzi valoare şi statut consacrat 
de artă contemporană, despre artiştii care pot şi nu pot 
trăi din artă conform deciziilor autorităţilor în domeniu. 
Este o afirmaţie care îşi cerea existenţa în lumea actuală, 
într-o societate în care contează prea mult aparenţele şi 
atingerea cu orice preţ a modelului de succes promovat, 
dar prea puţin descoperirea autentică a sinelui şi 
acceptarea acestuia. Cu asumare şi curaj, artista îşi trăieşte 
rolul indiferent de consecinţe şi se angajează pe deplin 
sufleteşte în actul creativ, mărturisindu-şi propriile trăiri 
abisale, propriile înfrângeri şi supravieţuiri. Ea realizează o 
analogie între decăderea ce se insinuează uneori în fiecare 
fiinţă umană şi pierderea valorilor societăţii contemporane, 
în care confortul material obţinut datorită extraordinarei 
evoluţii tehnologice este direct proporţional cu prăpastia 
care se surpă în interiorul omului.

Proiectul expoziţional Black Fire este o 
radiografie vizual-plastică a dezumanizării individului în 
societatea contemporană, care are la bază conflictele 
interioare ale fiinţei provocate de contrastul imens între 
ceea ce omul îşi doreşte, simte şi percepe ca fiind adevărata 
împlinire şi ceea ce mass-media cataloghează, acceptă şi 
integrează ca exemplu de succes universal valabil. Lucrările 
Adei Muntean sunt ilustrative pentru lipsa unităţii dintre 
forma în care asimilăm principii, stiluri şi idealuri prêt-à-
porter şi conţinutul cel mai intim al existenţei noastre. 
Este însă în natura acestor contraste să provoace imense 
scindări şi suferinţe cauzate de eterna dorinţă a omului de 

* http://samizdatonline.ro/ro/sex-arta-si-iluzie-sunt-femeie-si-
asta-ar-trebui-sa-mi-fie-de-ajuns/

EXHIBITION CONCEPT BLACK FIRE  

The hell with all ratings, statistics, with the noisy social 
success, the hell with other people’s opinions, I’m only 
interested in doing what I love!1

*

I find Ada Muntean’s statement, previously 
published in one of her articles in Samizdat Art and 
Culture Magazine, quite admirable and I somehow see 
it as a “manifesto” for the constant discussions about 
what type of contemporary art is valuable or whose 
artworks should be sold according to the authorities of 
today’s art world. It is a statement that demands its own 
existence in a society based on achieveing professional 
succes at all costs and where appearance matters much 
more than essential issues such as one’s self discovery 
or self-acceptance. The artist bravely performes her role 
regardless of consequences and is fully committed to the 
creative act, confessing her very own abyssal experiences, 
moments of inner ruin, collapse or survival. She creates 
an analogy between one’s gradual moral decay and the 
search for values in our society, emphasising how material 
comfort achieved as a consequence of the extraordinary 
technological development is relative to the road of 
perdition that man has embarked upon.

The project Black Fire represents a visual 
radiography of the individual’s dehumanization in the 
contemporary society, based on inner conflicts caused 
by the huge contrast established between what humans 
desire, feel and perceive as true fulfillment and what the 
mass media catalogues and integrates as a universally 
accepted success example.  Ada Muntean’s works are very 
eloquent for the lack of unity between how individuals 
assimilate prêt-à-porter principles or ideals and the 
innermost contents of their existence. Nevertheless, it is 
the nature of these contrasts to cause immense suffering 
due to one’s eternal desire to be integrated and accepted 
exactly as one is, but this repression of the self can 
* http://samizdatonline.ro/ro/sex-arta-si-iluzie-sunt-femeie-si-
asta-ar-trebui-sa-mi-fie-de-ajuns/
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a fi integrat şi acceptat exact aşa cum este, or din această 
inhibare a sinelui nu poate izvorî altceva decât ne-omul 
nou, decăzut, frustrat şi libertin. Acest om dezumanizat 
este cel care nu-şi mai poate impune respectarea propriilor 
principii decât dacă are vreun câştig material, dar şi cel care 
ulterior nu-şi mai poate oferi sieşi acceptul şi îngăduinţa 
propriei existenţe. Ada Muntean ne pune faţă în faţă cu 
brutalitatea subtilă şi perfidă care se manifestă în lumea de 
astăzi la toate nivelurile. 

Pornind de la decupaje din cotidian şi ajungând 
la metafore vizuale de ordin existenţial, artista surprinde 
aspecte legate de identitate scindată, subconştient zbuciumat, 
neputinţă, pierderea purităţii iubirii, violarea intimităţii, sex, 
depravare, corupţie, război şi implacabila moarte.  Aceste 
coordonate esenţiale sunt redate printr-un desen figurativ 
realist dur, într-o serie de lucrări realizate în cărbune pe 
hârtie şi tehnică mixtă, ambele mânuite cu măiestrie de 
către artistă, prezentând atât personaje expresive, cât 
şi obiecte care recreează stadii ale decadenţei societăţii 
contemporane. Oricât de dramatice ar fi trăirile exprimate 
de personaje, există o vădită fineţe a liniei şi a volumului 
în realizarea nudităţii trupurilor, aflate în contrast cu 
fundalurile vibrate prin pastă albă, aplicată violent cu cuţitul 
de paletă. Aceasta creează savuroase texturi şi straturi 
atmosferice aidoma unor ascunzişuri ale subconştientului 
din care personajele ţâşnesc brusc, dezvelindu-se de mister. 
Scena viscerală, reprezentând femeia care muşcă dintr-un 
craniu, este de fapt aluzia perfectă la conştientizarea 
alcătuirii materiale a trupului şi la îmbrăţişarea propriei 
condiţii efemere.     

Majoritatea lucrărilor sunt ilustrative pentru 
tema morţii, reprezentată în cheia conceptului de Vanitas  
vanitatum (Totul este deşertăciune) prin prezenţa craniilor, a 
ochiului închis pe veci, a mărului uscat, a statuilor arse sau 
a unei  Venus din Milo vandalizată, sugerând distrugerea 
valorilor clasice. Distrugerea valorilor morale însă este 
ilustrată prin ideea de corupţie, dar şi prin prezenţe 
feminine redate în timpul dedublării şi al orbirii, aluzii la 
felul în care femeia se lasă conştient manipulată, provocând 
scindări în propriul sistem de valori doar pentru a 
corespunde cu orice preţ  modelului estetic standardizat 

only lead to the new depraved, frustrated and libertine 
individual. The dehumanized person cannot respect his/
her own principles unless the benefit is a material gain. 
Subsequently, this person cannot reach self-approval and 
understanding.  Ada Muntean confronts us with the subtle 
and insidious brutality manifesting in today’s world at all 
levels.

The artist captures sides of shattered identity,  
haunted subconscious, helplessness, loss of love’s purity, 
violation of privacy, sex, perdition, corruption, war and 
death. These essential coordinates are illustrated in a 
rough figurative approach through a series of charcoal 
on paper and mixt technique drawings, both masterfully 
handled  by the artist, unveiling characters and objects that 
recreate everyday life in various stages of its decadence.  
As dramatic as the characters’ emotions are, there is 
nevertheless an obvious softness perceivable in the 
curved lines and volumes shaping the nudity of the human 
body.  This smoothness contrasts the vibrant backgrounds 
achieved by strikes of white acrylic paint, violently applied 
with a palette knife, creating atmospheric layers where 
the characters suddenly spring from their own mysterious 
origin. The visceral scene representing a woman biting 
a skull is actually the perfect allusion to the state of 
awereness concerning the human body’s material nature, 
but at the same time it alludes to the vital communion 
with one’s evanescent condition. 

Most of the works are representative for death, 
the predominant theme which is portrayed in the key 
concept of Vanitas vanitatum (All is meaningless) through 
motifs such as: skulls, shriveled apples, flaming statues 
or a vandalized Venus of Milo, suggesting the destruction 
of classical values. The decay of moral values however, is 
illustrated through the idea of corruption and also through 
blindfolded women’s silhouettes. These suggest how 
women consciously allow their own manipulation, while 
shattering their value system in order to correspond, at all 
costs, with the aesthetically pleasing plastic feminine model 
promoted by the media, one whose beauty can always be 
manufactured on demand in Photoshop®. 
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al femeii de plastic, a cărei frumuseţe se fabrică la cerere 
în Photoshop®. 

Explorarea temei sexualităţii este, de asemenea,  
puternic reprezentată prin fragmente carnale din scene 
erotice, înfăţişând ipostaze care rămân cantonate în 
aspecte ale hedonismului şi chiar ale sadismului, amintind 
de ideea freudiană că sadismul creează o întrepătrundere 
a pulsiunilor morţii cu cele ale sexualităţii. În zilele noastre, 
sexualitatea se situează într-o ruptură tot mai mare faţă de 
ceea ce ar trebui să o prilejuiască, şi anume iubirea. Bucuria 
de a iubi a fost înlocuită cu vanitatea palmaresului amoros, 
într-o manieră pe cât de vulgară pe atât de comercială. 
Lucrările sugerează ideea de anihilare a sinelui în relaţii 
distructive, pierderea purităţii şi a inocenţei iubirii şi, de 
asemenea, neputinţa în faţa obstacolelor care blochează 
trăirea plenară a acestui sentiment.

Tema războiului, cauzat de recrudescenţa 
extremismul religios, este sugerată în lucrări atât prin 
arma asociată cu forma crucii pe care este răstignit un trup 
de femeie, cât şi prin juxtapunerea creierului şi a inimii 
metamorfozate în grenade, mitraliere care sfâşie carnea şi 
speranţa. O altă sugestie simbolică a violenţei este prezentă 
şi în configurarea siluetei de afgană cu nimb, care introduce 
subtil în peisaj inocenţii ucişi cu bestialitate într-un 
război care nu este al lor. 

Astfel, expoziţia Black Fire înfăţişează un spectacol 
dramatic care prin perfidiile, promiscuităţile sexuale, lipsa 
compasiunii faţă de semeni, vânzarea de suflete, războiul 
pornit din ură şi pretexte abjecte, dispreţul faţă de valorile 
trecutului, ilustrează foarte clar cum în această lume eşti 
purtat pentru a-ţi trăi atât raiul cât şi iadul, pentru a te 
naşte dureros, a simţi împlinire şi durere, a iubi cu pasiune 
şi fascinaţie, a pierde dragostea, a te stinge pe interior, a 
plânge şi a râde maniacal şi, în final, a renaşte din propria-ţi 
cenuşă. De altfel, şi titlul ales subliniază mistuirea aceasta 
interioară. Focul dărâmă, doare, distruge, neantizează,  
focul negru însă primeşte conotaţia şi mai dramatică a 
acestor însuşiri. La nivel metaforic, doar printr-o ardere 
totală se poate obţine în final purificarea şi, până la urmă, 
orice coborâre în infernul propriei noastre fiinţe aduce o 
schimbare de viziune şi o mai bună cunoaştere a sinelui. 

The theme of sexuality is also strongly 
represented by exploring carnality in erotic scenes, 
depicting hypostases of hedonism and even sadism, evoking 
Freud’s idea that sadism creates an osmosis between 
the impulses of death and those of sexuality. Nowadays, 
sexuality is pushed farther and farther from the very thing 
that should fundament it - love. The joy of love has been 
replaced with vanity fed by countless sexual experiences, 
presented in a way that is both vulgar and commercial. The 
drawings allude to the anihilation of the self in destructive 
relationships, the loss of purity and innocence of love and 
also to the helplessness one may feel when confronted 
with the obstacles that prevent this feeling from fulfillment.

The theme of war caused by the recrudescence 
of religious extremism is rendered in the drawings 
through juxtaposing symbols of violence, either a 
weapon on a woman’s crucified body or a brain and 
heart metamorphosed into grenades, machine guns that 
ravenously tear appart flesh and hope. Another symbolic 
suggestion of violence appears to be an Afghan’s woman 
silhouette with a nimbus shape around her head, basically 
a subtle allusion to the brutally murdered innocent people 
in wars they don’t belong to.

Black Fire exhibition depicts a dramatic spectacle, 
clearly illustrating how in this world, one experiences both 
heaven and hell, being painfully born, feeling fulfillment and 
pain, loving passionately, loosing love, yearning, dying on 
the inside, crying, insanely laughing and finally being reborn 
from one’s ashes.  The chosen title emphasizes once more 
this dramatic inner torment. Fire destroys, crumbles, hurts, 
turns everything into nothingness, yet nevertheless the 
black fire is burdened with a more dramatic connotation 
of these qualities. Metaphorically speaking, only through a 
total burnout can one eventually obtain purification and, 
ultimately, any descent into the hell of our own being may 
bring a change of vision and a better understanding of 
the self. Each time we live these experiences with such 
intensity, that we forget our inherent ephemeral condition. 
However, until physical death, we are reborn time and time 
again inside ourselves.
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Trăim de fiecare dată experienţele vieţii cu atâta intensitate, 
încât uităm mereu că suntem efemeri. Până la moartea 
fizică însă, ne naştem de mai multe ori în noi înşine. 

Chiar dacă în cazul acestui concept expoziţional 
Ada Muntean manifestă un interes exclusiv pentru partea 
întunecată a lucrurilor, ea nu îşi lasă privitorul lipsit de 
speranţă şi complet deznădăjduit în faţa cinicului spectacol 
jucat pe scena vieţii contemporane. 

Mesajul său este acela că arta nu trebuie să fie 
nici frumoasă pentru a plăcea, nici urâtă pentru a displăcea, 
ci este menită să redea autenticitatea trăirii umane. Black 
Fire redă această autenticitate, provocându-ne în acelaşi 
timp să privim dincolo de deşertăciunea lumii şi să credem 
că speranţa poate fi întotdeauna găsită, chiar şi atunci când 
ne situăm în punctul cel mai negru al existenţei noastre. 
Artista nu caută să condamne aspectele înfăţişate sau să 
ofere o lecţie de moralitate, ci ilustrează în manieră proprie 
abisurile acestei lumi care rezonează uneori cu abisurile 
din propria noastră fiinţă pentru ca, la rândul nostru, să 
hotărâm cât timp dorim să petrecem în nadir şi cât timp 
dorim să alocăm zenitului.

Although in this exhibition concept  Ada Muntean 
reveals her interest solely for the dark side, she does not 
leave the viewers in complete despair when watching the 
cynical show played on the stage of everyday life. 

Her message is that art doesn’t have to be beautiful 
to please or ugly to displease, instead it is meant to depict 
the authenticity of human feelings and emotions. Black 
Fire illustrates this authenticity, but at the same time it is 
meant as challlenge to see beyond the meaninglessness of 
the world, to believe that hope can always be found even 
when we find ourselves imprisoned by complete darkness. 
The artist does not intend to provide a moral lesson or to 
condemn the depicted aspects. Instead, she illustrates the 
resonance between the abyss in the world and that inside 
the human being. In this respect, each of us may choose the 
amount of time we are willing to spend in the heavens and 
hells of our own existence. 
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INTERVIU CU ADA MUNTEAN 

Ce aspecte te-a interesat să explorezi cel mai mult 
în proiectul expoziţional Black Fire şi ce semnifică 
acesta pentru tine? 

Am pornit în realizarea proiectului cu ideea clară că vreau 
să fac o serie de lucrări care să ilustreze metaforic ultimele 
experienţe din viaţa mea. Îmi asum toate consecinţele ce 
derivă de aici. Practic, Black Fire e un jurnal vizual în care 
îmi exhib aproape vulgar trăirile care m-au tulburat timp 
de aproape doi ani. Nu vreau să fac nimic frumos, ci doar 
adevărat.  Adevărul meu poate nu e adevărul altora, dar atâta 
timp cât ridică întrebări sau incită în vreun fel, cred că poate 
„trăi” şi fără a fi acceptat. M-a interesat tot ce e întunecat 
şi intens în viaţa omului, dar nu ca sursă de explorare 
„exotică” a unor înţelesuri, ci ca punct de pornire spre 
identificarea unei posibile căi către adevăr, esenţă şi, nu în 
ultimul rând, purificare. Decăderea şi ridicarea omului pot 
fi procese ciclice sau cotituri existenţiale majore de natură 
să schimbe crucial cursul vieţii unui om. Focul interior pe 
care fiecare dintre noi îl avem este un catalizator către 
experimentare, trăire plenară şi luptă cu finalul implacabil. 
Cumva mă fascinează sentimentul de autodistrugere, calc 
tot timpul în jurul graniţelor sale, deoarece îmi produce o 
plăcere morbidă să mă joc cu focul, deşi recunosc că sunt 
în acelaşi timp speriată de el. Black Fire e o confesiune 
despre suferinţă, iubire, distrugere şi în acelaşi timp o 
încercare de găsire a unei speranţe pornind de la un negru 
absolut.

Crezi că este posibilă redarea vizual-plastică 
autentică a acestei căderi în abis privind doar la 
decăderea lumii acesteia, fără ca artistul să fi căzut 
în propriul său abis? 

Poate că pentru unii artişti este posibilă, caz în care nu 
cred că va fi o redare autentică, dar eu personal consider 
că trebuie să cazi în abis ca să poţi să-l redai pe hârtie. 
Părerea mea sinceră e că nu poţi reda plastic nimic atâta 

INTERVIEW WITH ADA MUNTEAN

Which aspects were you most interested in 
exploring in the project Black Fire and what does 
this concept mean to you personally? 

The main idea of this project was to create a series of 
drawings which would metaphorically illustrate past 
experiences in my life. Basically, Black Fire is a visual 
journal where I almost vulgarly display emotions and 
feelings that have consummed me for nearly two years, 
but I take responsabilty concerning all the comments that 
might follow. I did not intend these works to be beautiful, 
I just want them to tell the truth. My truth may not be 
the truth of others, but as long as it raises questions or 
incites in any way, I believe that it can also “live” without 
being accepted. I was interested in everything that is dark 
and intense in the human subconscious not as a source 
of exploring some “exotic” meanings, but more likely as a 
starting point for identifying possible paths which lead to 
the essence and to purification, too. The rise and collapse 
of man are important cyclical processes that may bring 
existential twists, which crucially change one’s inner life.  
The fire inside each of us is a catalyst to experimentation 
and a mean of fighting the ruthless end. Self-destruction 
is a process which somehow fascinates me; I find myself 
craving to step right at its boundaries because playing with 
fire gives me a morbid pleasure while, at the same time, I 
admit that it scares me. Black Fire is a confession about 
grief, love, destruction, and simultaneously an attempt to 
find hope when being completely imprisoned by darkness. 

Do you think that an artist can authentically depict 
this fall into the abyss without having fallen into his 
or her own abyss?

Perhaps it is possible for some artists, but I don’t believe 
that such depiction can be an authentic or a genuine one. 
Personally, I think that you cannot render such an abyss of 
the self on paper without really experiencing it. You cannot 
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timp cât nu experimentezi anumite trăiri. „Nu desenezi 
obiectul, ci desenezi ceea ce ştii despre acel obiect”, îmi 
spunea un profesor drag mie. Experienţa şi trăirea sunt 
totul. 

În majoritatea lucrărilor există trimiteri la conceptul 
de Vanitas vanitatum prin diverse simboluri. Au fost 
acestea o alegere circumscrisă unei arhitecturi 
premeditate a proiectului?
 
Simbolurile cu care operez pentru a transmite nişte trăiri 
au fost alese conştient, unele într-o manieră raţională, pe 
când altele s-au conturat intuitiv pe parcursul procesului 
creativ. Trimiterile la Vanitas vanitatum mi s-au părut 
necesare şi relevante în contextul în care supun analizei 
lumea noastră din ce în ce mai cinică. Încă din perioada 
adolescenţei rezonam cu relativitatea, puteam oarecum 
să accept ideea că cele mai multe lucruri se dovedesc a 
fi în van. În definitiv, totul poate fi văzut ca o iluzie şi ca 
o configurare temporară de contexte umane şi sociale. 
Cu timpul însă, fiecare dintre noi înţelegem că suntem în 
trecere, că totul este deşertăciune, dar cred că e important 
totuşi să vedem şi dincolo de această deşertăciune. 

În expoziţie sunt prezente şi câteva lucrări cu 
subtile trimiteri la sacrificiul hristic şi la pierderea 
valorilor spirituale. Cum te raportezi ca artist la 
spiritualitate?

Pentru mine spiritualitatea, creativitatea şi inspiraţia 
sunt strâns legate. Nu pot concepe lumea fără aceste 
coordonate esenţiale care îmi marchează existenţa. 
Poate părea exagerat, dar cred că în fiecare dintre noi se 
insinuează un sacrificiu de tip hristic la un moment dat. 
John Lennon afirma într-o piesă muzicală: “The way things 
are going/ They’re gonna crucify me („După cum merg 
lucrurile/ Ei mă vor crucifica”). Inevitabil suntem tentaţi 
să ne pervertim valorile spirituale într-o lume în care 
supravieţuirea se face de cele mai multe ori după legea 
junglei. Totuşi, cred că purificarea este posibilă oricând, însă 
pentru a trece prin acest proces trebuie să existe măcar 

draw or paint anything related to feelings and emotions 
unless you really experience them. “Do not draw the 
object, but draw what you know about that object,” a very 
dear teacher of mine once told me. Experiencing a large 
range of emotions is of the essence when reffering to the 
creative process.

In most of the works, one can find references to 
the concept of Vanitas vanitatum through various 
symbols.  Were these symbols a deliberate choice?

The symbols I operate with to express feelings were 
consciously chosen, some in a rational manner, while others 
have intuitively emerged during the creative process. The 
references to Vanitas vanitatum seemed necessary and 
relevant as I was analysing our increasingly cynical society. 
Since teenage years I have resonated with relativity, I could 
somehow accept the idea that most things turn out to be 
in vain. After all, everything can be seen as an illusion or 
a temporary configuration of social contexts. In the end, 
each of us understands that we are just passing through, 
that all is vanity indeed, but nevertheless I truly believe that 
the important part is to actually see beyond this vanity.

The exhibition also comprises several works with 
subtle references to Christ’s sacrifice and the loss 
of spiritual values. As an artist, how do you relate 
to spirituality?

For me spirituality, creativity and inspiration are very 
closely related. I cannot imagine a world without these 
essential coordinates that mark my entire existence. It 
may seem exaggerated, but I think that inside each of us 
there’s a high potential of Christic sacrifice sometimes. 
John Lennon reffered to this in some of his lyrics: “The 
way things are going/ They’re gonna crucify me”. Inevitably, 
we are tempted to pervert spiritual values   in a world 
where survival is mostly governed by the law of the jungle. 
However, I believe that purification is always possible, but 
it is a consuming process that requires at least the strong 
desire to regain a pure heart and a clear consciousness.
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dorinţa pentru redobândirea unei inimi curate şi a unei 
conştiinţe clare. 

Exceptând tema morţii, predomină de asemenea 
tema identităţii feminine scindate şi cea a 
sexualităţii. Citeam într-un articol de-al tău afirmaţii 
curajoase şi incitante referitoare la asumarea 
identităţii tale feminine ca artist. Care este poziţia 
ta vizavi de ideea promovată de unele personalităţi 
de sex masculin, precum Georg Baselitz, cum 
că femeile artist sunt lipsite de originalitate şi 
incapabile de genialitate în demersul lor artistic?  

Femeile artist îşi au rolul lor bine definit în lumea artei 
contemporane.  Tipul lor de abordare nu trebuie să fie genial 
ca să fie relevant şi percutant. Cu toată ipocrizia de care 
aş putea fi suspectată, nu cred că genialitatea e o miză. Faci 
artă pentru a elibera ceva preţios din tine, nu pentru a ţi se 
cere autograful. Baselitz a stârnit controverse cu atitudinea 
lui deoarece, statistic vorbind, pe scena artei contemporane 
internaţionale şi în învăţământul artistic superior sunt în 
prezent mai multe femei decât bărbaţi. Şansele ca acestea 
să fie mai bune profesional decât bărbaţii au crescut 
şi unele chiar ajung la această performanţă. Maniera în 
care Baselitz şi-a exprimat părerea a fost rudimentară şi 
misogină, provocând dezamăgiri şi pervertindu-şi statutul 
de artist de talie mondială, statut din care derivă anumite 
expectanţe. Din punctul meu de vedere, indiferent de 
părerea lui şi a altor artişti bărbaţi, noi, femeile putem să 
ne vedem liniştite de drumul nostru. Eu nu mi-am dorit 
niciodată să concurez cu bărbaţii şi nici nu o fac. Recunosc 
că i-am luat întotdeauna ca modele, că admir construcţia 
interioară a bărbatului şi capacitatea sa de viziune atât de 
comprehensivă asupra unor lucruri în care femeia vede 
doar fragmente. În schimb, blamez misoginismul acesta 
gratuit şi lipsa de preţuire pentru femeile care fac sacrificii 
şi îndură prejudecăţi pentru a face ceea ce le împlineşte 
cu adevărat.  A fi artist înseamnă o devenire şi o evoluţie 
foarte personală care nu are nevoie de certificarea sexului 
opus. În definitiv, înainte a de fi împărţiţi pe sexe, rase şi 
naţionalităţi, suntem cu toţii oameni.

Except for ”death”, the themes of sexuality and 
shattered female identity are also dominant. In  
one of your articles I read bold and exciting 
statements concerning the comprehension and 
acceptance of your identity as a woman artist. What 
is your position regarding the idea promoted by 
certain male personalities such as Georg Baselitz, 
who claims that women lack originality and are 
incapable of genius in their artistic approach?

Women artists already have their well-defined role in the 
contemporary art world. Their type of approach does 
not have to be brilliant in order to be relevant. Although  
I might be suspected of being a hypocrite, I really don’t think 
that genius is the matter at stake here for a woman artist. 
You create art because you need to release something 
precious which is inside yourself in order to share it with 
others and certainly not for signing autographs. Baselitz has 
sparked controversy with his attitude because, statistically 
speaking, on the international contemporary art scene and 
that of the artistic higher education, there are more women 
than men. The chances that they are better professionally 
are increasing and some women have already reached this 
performance. Baselitz’s blunt and misogynistic opinion 
was expressed in a degrading manner considering his 
status of world-class artist which normally entails certain 
expectations. I think that, regardless of his or other men’s 
opinions, we - women artists - can peacefully walk our 
own paths. I never wanted to compete with men, but I 
admit that I see some of them as very positive examples. I 
have always admired men’s interior construction and their 
comprehensive vision regarding some things or aspects 
where women see only fragments. Instead, I blame this 
damn sexism and lack of appreciation for women who 
make sacrifices and endure prejudices in order to be able 
to do what they love and accomplish what they really 
desire. Being an artist involves a very personal evolution, 
which does not require the opposite sex’s approval.  
After all, prior to being divided by gender, races or 
nationalities, we are all people. 
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Observ că te simţi foarte apropiată de abordarea 
figurativ-realistă, explorarea corpului omenesc 
în cele mai diverse ipostaze fiind una dintre 
preocupările tale majore. Consideri că această 
manieră de reprezentare îşi îndeplineşte mai uşor 
menirea împărtăşirii mesajului? 

Mă simt într-adevăr apropiată de această abordare 
deoarece, până acum, figurativul a înfăţişat cel mai cald 
şi mai direct ceea ce am vrut să exprim din punct de 
vedere plastic şi conceptual în lucrările mele: aspecte 
legate de viaţă, de moarte şi de tot ce e în definitiv uman. 
Trupul omenesc este unul dintre cele mai percutante şi 
mai puternice instrumente de exprimare în arta plastică, 
regăsindu-se ca punct cheie în toate curentele artistice. 
Cred că figurativul este mult mai sugestiv pentru privitor, 
datorită caracterului recognoscibil, a organicităţii şi 
familiarităţii corpului omenesc.

Crezi că te vei apleca şi asupra unei abordări 
abstracte în viitor?

Cu siguranţă în zona aceea de abordare voi ajunge, dar mai 
am de trăit şi de decantat lucruri până atunci. Încă nu am 
ajuns în acel punct.

Ai vreo preferinţă pentru a explora exclusiv 
anumite teme sau motive?

Recunosc că toate proiectele solo pe care le-am avut 
au gravitat în jurul propriilor mele experienţe de viaţă.  
Admit cu neruşinare că toate lucrările mă reprezintă 
oarecum pe mine, că sunt de fapt nişte autoportrete 
indirecte.

Ai putea să faci o incursiune în propriul tău proces 
creativ? Care etapă te bucură cel mai mult? 

Conceperea unei expoziţii este un demers foarte dinamic, 
n-aş putea descrie o formulă anume pentru procesul 
de creaţie propriu-zis, acesta fiind de fiecare dată unic 

I’ve noticed that you are very close to the figurative 
approach and that one of your major concerns 
is the realistic exploration of the human body in 
various hypostases. Do you feel that this manner 
of representation may convey the message easier?

Indeed, I feel really close to the figurative approach which 
appears to be the warmest and most direct approach. I 
can use it in order to visually and conceptually express 
aspects connected to life or death. The human body is 
one of the most striking and most powerful expressive 
”tools” and has been used in fine arts as a key point in all 
artistic movements. Compared to the abstract approach, 
the figurative one is more suggestive for the viewers due 
to the organicity, familiarity and intimacy displayed by the 
human body.

Will you also seize upon the abstract approach in 
the future?

Yes, I will certainly explore that area, but I still have to clarify 
some things in my mind before I walk this path. I haven’t 
yet reached the point where I feel that my approach to art 
should manifest through an abstract from. 

Do you have a preference for the exclusive 
exploration of certain themes or motifs?

It seems that I have such a preference since all my solo 
projects have developed around my own life experiences. 
I shamelessly admit that all my works are somehow self-
portraits or depictions of my own emotions.  

Could you describe your own creative process? 
Which phase of the creative process do you enjoy 
most?

Designing an exhibition is a very dynamic endeavor, always 
unique and challenging, therefore I cannot describe a 
precise formula for the creative process itself. When I 
start drawing, I don’t necessarily have a very clear idea 
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şi provocator. Nu-mi propun ceva clar, ci conceptul se 
dezvoltă pur şi simplu de la sine, se naşte cel mai adesea în 
jurul perioadei existenţiale în care mă aflu, fiind definit de 
experienţele şi sentimentele pe care le trăiesc. Poate să mă 
inspire în aceeaşi măsură o poezie, o carte sau un film. De 
cele mai multe ori, concep lucrările de grafică inspirându-
mă din imagini fotografice pe care le manipulez digital 
pentru a combina diferite elemente de care am nevoie 
ulterior în compoziţii. Cel mai mult mă bucură finalizarea 
lucrării, momentul în care îmi văd în sfârşit coagulată ideea.

Spuneai într-un articol de-al tău ca te consumă 
mult momentul creaţiei. Te-ai surprins vreodată 
deznădăjduită în faţa şevaletului, trăieşti vreodată 
spaima că inspiraţia ar putea dispărea?

Nu mă simt niciodată deznădăjduită în faţa şevaletului, 
dar trăiesc uneori cu groaza unei posibile perioade de 
stagnare în care nu mai am idei şi tehnica folosită anterior 
nu mă mai satisface. Aştept să mi se întâmple lucruri 
pentru a crea un proiect nou. Eu aşa funcţionez, mă inspir 
din experienţele mele şi pun la cale o serie de lucrări.  

Poate arta să devină şi pentru tine ca artist o formă 
de terapie sau crezi că manifestarea creativităţii 
plastice poate exista ca formă de terapie strict 
pentru amatori?

Arta poate funcţiona ca terapie chiar şi în cazul meu, dar nu 
asta e miza mea principală atunci când lucrez, ci înfăţişarea 
cât mai fidelă şi intensă a ideii pe care vreau s-o exprim. 
Faptul că arta poate fi cathartică e foarte adevărat, dar 
pentru asta e nevoie şi de o doză de spiritualitate. 

Care sunt personalităţile care ţi-au influenţat cel 
mai mult viziunea?

Printre creatorii care m-au inspirat cel mai mult, fiecare cu 
viziunea proprie, extrem de intensă vizavi de subiectul ales, 
îi menţionez pe: Gerhard Richter, Rinus Van de Velde, Nan 
Goldin, Bill Viola, Pipilotti Rist şi Marina Abramović. 

in mind, it rather simply emerges by itself, outlining and 
developing around my own emotions and life experiences. 
A poem, a book or a movie can equally inspire me. In 
most cases, when conceiving graphic works, my source 
of inspiration is digital photography. I edit photographs by 
cutting and combining different elements I later need for 
my compositions. The phase I mostly enjoy in my creative 
process is the last one, when I can finally see my idea on 
paper. 

You wrote in one of your articles that you are very 
consummed by the moment of creation. Have you 
ever felt hopeless in front of the easel or terrified 
that inspiration might once just disappear?

I have never felt hopeless in front of the easel, or lived 
with the fear that I will one day be deprived of inspiration, 
but I do sometimes find myself in unpleasant periods of 
stagnation with no ideas to visually explore or using a 
technique that doesn’t satisfy me anymore. That is when 
I just wait and expect things to happen, because new 
experiences that come my way are always a source of 
inspiration for me. 

Can art become therapeutic for you as an artist 
or do you believe it can be a form of therapy for 
amateurs only?

Generally, art works really well as therapy for amateurs 
and it works like that for me too, however that is not my 
purpose. My aim is to depict the ideas I want to express 
as faithfully and as intensely as possible. The fact that art 
can be cathartic is very true, but it also needs a dose of 
spirituality.

Who are the cultural figures that have mostly 
influenced you?
 
Among the creators who inspired me the most, each of 
them presenting a very intense and unique vision, I would 
like to mention: Gerhard Richter, Rinus Van de Velde, Nan 
Goldin, Bill Viola, Pipilotti Rist and Marina Abramović.
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Îţi doreşti să părăseşti meleagurile natale sau te 
simţi totuşi ataşată de sensibilităţile acestor locuri? 

Am avut ocazia să plec definitiv din România şi nu am făcut-o, 
pentru că am considerat că în această ţară m-am format 
şi că am un fel de obligaţie morală de a „da” înapoi ceea 
ce s-a investit în mine. Datorez mult unor oameni care au 
avut încredere în mine şi m-au ajutat să mă „găsesc” ca om.

Cum îţi vezi viitorul ca artist plastic în România? 

Pentru un artist plastic viitorul în România nu sună tocmai 
roz, însă lucrurile s-au mai deschis şi în acest domeniu în 
ultimii ani. Important este să îţi dai voie să faci ce-ţi place 
şi să crezi în capacităţile tale. Eu îmi doresc să evoluez 
continuu, să fiu artist de „linia întâi”, expresie pe care am 
auzit-o contextual şi m-a amuzat într-o oarecare măsură, 
aşa că voi expune constant ca şi până acum. Dorinţa mea 
este să ajung suficient de cunoscută şi de respectată în 
lumea artei încât să fiu invitată la evenimente artistice de 
anvergură. Pe scurt, îmi doresc să fiu printre cei mai buni 
şi cred că voi reuşi.

Have you ever thought of leaving your homeland 
or are you very attached to these places?

I had the opportunity to leave Romania permanently and 
I didn’t do it because I thought that this is the country 
where I grew up and studied, where my personality took 
shape and that I have a kind of moral obligation to “give” 
back what has been invested in me. I am very grateful and I 
owe a lot to the people who trusted and helped me create 
and “find” myself as a person. 

How do you see your future as an artist in Romania?

For an artist, the future in Romania doesn’t sound very 
good, but things have developed quite a lot in this area 
recently. It is important to give yourself permission to 
do what you love and also to truly believe in your own 
abilities. I want to continually evolve, to develop more and 
more skills and I wish to be a “front line artist”, even if to 
some extent I find this expression amusing. Therefore, I 
will constantly create new concepts and organize  personal 
exhibition projects, hoping to become well-known and 
respected in order to be invited to important events 
concerning today’s art world. I wish to be among the best 
and I believe that I’m going to succeed.
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NOTĂ BIOGRAFICĂ

 Ada Muntean (n. 1987), doctorand la Universitatea 
de Artă şi Design din Cluj-Napoca, curator la Galeria Visual Kontakt, 
redactor şef şi editor la Revista de Artă şi Cultură Samizdat şi 
colaborator la Revista Arta, se bucură deja de succes internaţional 
în urma unei activităţi artistice intens susţinute. 
 Lucrările ei sunt expuse atât în Europa cât şi în SUA 
(expoziţia Inter-Art: Nations-Water-Cultures la Sediul ONU, New 
York, 2013) şi America Latină (Bienala Internaţională de Artă pentru 
lucrări de mici dimensiuni la Guarulhos în Sao Paolo, 2012). A 
participat la importante expoziţii de grup precum: Intercultural 
Links (Palais des Nations, Geneva, 2015), Imago Mundi-The Art of 
Humanity (Casa dei Carraresi, Treviso, 2014), bienale de afiş în 
Germania şi Praga, expoziţia L’art qui unit 45 artistes roumains, 
organizată în 2013 de către Fundaţia Inter-Art în Ambasada 
României de la Bruxelles sau Freedom and Art without Border, 
găzduită la sediul Parlamentului European din Bruxelles în 2013. 
De asemenea, a participat la importante concursuri de fotografie, 
dintre care menţionez Superbia Suburbia din cadrul Bienalei de 
Arhitectură de la Veneţia şi Young Creative Chevrolet Art Contest, 
în cadrul căruia a câştigat finala naţională, reprezentând apoi 
România la Londra. 
 Pe plan naţional, artista a participat la diverse expoziţii 
colective de grafică şi fotografie precum: Local Municipalities 
(Galeria Visual Kontakt, Oradea, 2015), Grafica Românească (Galeria 
Căminul Artei, Bucureşti, 2013 şi 2014), Inner Fire (Foişorul de Foc, 
Bucureşti, 2014), (De)Generaţie (Galeria Visual Kontakt, Oradea, 
2013) şi Art for Children (Banca Naţională a României, Bucureşti, 
2014), licitaţie caritabilă la care a fost invitată de către principesa 
Marina Sturdza.

Încă din 2010 îşi manifestă creativitatea prin concepte 
provocatoare atât în tematică cât şi în abordare, care au în centru 
explorarea corpului omenesc în diverse ipostaze: afectul, visele şi 
condiţia umană, concepte care s-au materializat în patru expoziţii 
personale: Pe cord deschis (Galeria Casa Matei din Cluj-Napoca 
şi Institutul de Artă şi Design din Birmingham, 2010), Coordonate 
ca tu să visezi (Galeria Art Yourself, Bucureşti, 2012), Interfaces 
(Galeria Visual Kontakt, Ulm, 2013) şi Dream Traces (Galeria Visual 
Kontakt, Oradea, 2013). Aprecierea naţională a lucrărilor Adei 
Muntean este deja vizibilă şi prin faptul că unele dintre acestea, 
precum Decalogul lui Octavian Paler, sunt tranzacţionate cu succes 
la renumita casă de licitaţii românească Artmark.

SHORT BIOGRAPHY

 Ada Muntean (b. 1987), PhD student at the University 
of Art and Design in Cluj-Napoca, curator at Visual Kontakt Gallery, 
editor in chief and publisher at Samizdat Art and Culture Magazine 
and collaborator at Arta Magazine, has developed an intense 
artistic activity. She is an internationally appreciated young 
artist whose work has been successfully exhibited in Europe, 
in the USA (Inter-Art Exhibition: Nations-Water-Cultures at the 
Headquarters of the UN in New York, 2013) and in Latin America 
(The International Biennial for small format artworks, Guarulhos, Sao 
Paolo, 2012). She participated in important group exhibitions 
such as: Intercultural Links (Palais de Nations, Geneva, 2015), Imago 
Mundi-The Art of Humanity (Casa dei Carraresi, Treviso, 2014), 
poster biennials in Germany and Prague, L’art qui unit 45 artistes 
roumains (organized by the Inter-Art Foundation and hosted by 
the Embassy of Romania in Brussels, 2013) and Freedom and Art 
without border at the European Parliament in Brussels. She has 
also participated in renowned photography contests including: 
the Superbia Suburbia project at Venice Architecture Biennial, 
hosted by the Romanian Pavilion in Palazzo Correr and also the 
Young Creative Chevrolet Art Contest in 2011 where the artist won 
the first prize in Romania and, subsequently, represented her 
country in London. 
 Nationally, she has participated in various collective 
exhibitions such as graphics and photography: Local Municipalities 
(Visual Kontakt Gallery, Oradea, 2015), Romanian Graphics (Căminul 
Artei Gallery, Bucharest, 2013 and 2014), Inner Fire (Foişorul de Foc, 
Bucharest, 2014), (De)Generation (Visual Kontakt Gallery, Oradea 
2013) and Art for Children (National Bank of Romania, Bucharest, 
2014), a charity auction where the artist was invited by Princess 
Marina Sturdza. 
 Since 2010, she has been expressing her creativity 
through challenging conceptual topics and approaches, all 
centered around the exploration of the human body during 
dreams or emotions, as well as of the human condition. These 
concepts have materialized into four personal exhibitions: Open 
Heart Surgery (Casa Matei Gallery in Cluj-Napoca and The 
Institute of Art and Design in Birmingham, 2010), Coordinates 
for you to Dream (Art Yourself Gallery, Bucharest, 2012), 
Interfaces (Visual Kontakt Gallery, Ulm, 2013) and Dream Traces 
(Visual Kontakt Gallery, Oradea, 2013). Ada Muntean’s national 
appreciation is increasing as some of her works such as Octavian 
Paler’s Decalogue were successfully sold by the famous Romanian 
auction house Artmark.
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1. „Vanitas vanitatum, omnia vanitas” 
„Deşertăciunea deşertăciunilor”/ “Vanity of vanities, all is vanity”
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2. Începutul / The Beginning

3. Sfârşitul / The End 
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4. Relativitatea simţurilor / The Relativity of Senses

5. Somn etern / Eternal Sleep

18



6. Dezintegrare / Dissolution
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7. Mărul cunoaşterii / The Apple of Knowledge 8. Sacrificiul / The Sacrifice
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9. Distrugere / Destruction
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10. „Damnatio Memoriae”
Condamnat la uitare / Damnation of one’s Memory
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11. “Les Fleures du mal” 
Florile răului / The Flowers of Evil
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12. Identitate pierdută / Lost Identity
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13. Corupţie / Corruption
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14. Manipulare / Manipulation
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15. Femeia surogat / The Substitute Woman
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16. Ipostaze ale senzualităţii / Hypostases of Sensuality
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17. Duplicitate / Duplicity
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18.  Umbre / Shadows
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19. Capitulare / Surrender
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20. Deşertăciune / Vanity
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21. Desfrâu / Lechery
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22. Cunoaştere / Knowledge
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23. Unitate / Unity
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24. Alteritate / Otherness
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25. Abisul sinelui / Abyss of the Self
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26. Neputinţă / Helplessness

38



27. Urlet surd / Silent Howl

39



28. Resemnare / Resignation

40



29. Identitate scindată / Split Personality
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30. Identitate distrusă / Shattered  Identity
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31. Moartea inocenţei / Death of Innocence
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32. La limită / On the Edge
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33. Eroi falşi / False Heroes
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34. Masacru / Carnage
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36. Destin implacabil II / Relentless Destiny II 37. Destin implacabil III / Relentless Destiny III

35. Destin implacabil I / Relentless Destiny I

47



38. Anihilarea sinelui / Anihilation of the Self

48



39. Evadare / Escape
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1. „Vanitas vanitatum, omnia vanitas” 
(„Deşertăciunea deşertăciunilor” / 
“Vanity of vanities, all is vanity”)
Tehnică mixtă / mixed technique
62 x 50 cm 

2. Începutul / The Beginning
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
40 x 55 cm

3. Sfârşitul / The End
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
100 x 150 cm

4. Relativitatea simţurilor / The Relativity of Senses
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
47 x 65 cm

5. Somn etern / Eternal Sleep
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
25 x 25 cm

6. Dezintegrare / Dissolution
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
Dimensiunea aproximativă a compoziţiei /
Approximate size of the composition: 90 x 100 cm

7. Mărul cunoaşterii / The Apple of Knowledge
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
37 x 25 cm

8. Sacrificiul / The Sacrifice
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
37 x 25 cm

9. Distrugere / Destruction
Tehnică mixtă / mixed technique
25 x 32 cm

10. „Damnatio Memoriae”
(Condamnat la uitare / Damnation of one’s Memory)
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
68,5 x 98 cm

11. “Les Fleures du mal” 
(Florile răului / The Flowers of Evil)
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
25 x 32 cm

12. Identitate pierdută / Lost Identity
Tehnică mixtă / mixed technique
50 x 70 cm

13. Corupţie / Corruption
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
80 x 60 cm

14. Manipulare / Manipulation
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
50 x 70 cm

15. Femeia surogat / The Substitute Woman
Tehnică mixtă / mixed technique
97 x 68 cm

16. Ipostaze ale senzualităţii / Hypostases of Sensuality
Tehnică mixtă / mixed technique
70 x 50 cm

17. Duplicitate / Duplicity
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
70 x 50 cm

18.  Umbre / Shadows
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
60 x 80 cm

LISTA LUCRĂRILOR / LIST OF  WORKS
Toate lucrările incluse în expoziţie sunt realizate în anul 2015 şi sunt semnate pe verso în dreapta jos.
All the works included in the exhibition were created in 2015 and signed lower right on the verso.
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19. Capitulare / Surrender
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
25 x 25 cm

20.  Deşertăciune / Vanity
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
60 x 41 cm

21. Desfrâu / Lechery
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
50 x 70 cm

22. Cunoaştere / Knowledge
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
40 x 50 cm

23. Unitate / Unity
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
50 x 70 cm

24.  Alteritate / Otherness
Tehnică mixtă / mixed technique
58 x 80 cm

25.  Abisul sinelui / Abyss of the Self
Tehnică mixtă / mixed technique
97 x 68 cm

26. Neputinţă / Helplessness
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
97 x 68 cm

27. Urlet surd / Silent Howl
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
45 x 70 cm

28. Resemnare / Resignation
Tehnică mixtă / mixed technique
45 x 70 cm

29. Identitate scindată / Split Personality
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
Dimensiunea aproximativă a compoziţiei /
Approximate size of the composition: 130 x 130 cm

30. Identitate distrusă / Shattered  Identity
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
60 x 80 cm

31. Moartea inocenţei / Death of Innocence
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
50 x 70 cm

32. La limită / On the Edge
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
54 x 66 cm 

33. Eroi falşi / False Heroes
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
68 x 98 cm

34. Masacru / Carnage
Tehnică mixtă / mixed technique
50 x 70 cm

35. Destin implacabil I / Relentless Destiny I
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
30 x 40 cm

36. Destin implacabil II / Relentless Destiny II
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
39 x 60 cm

37. Destin implacabil III / Relentless Destiny III
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
30 x 40 cm

38. Anihilarea sinelui / Anihilation of the Self
Tehnică mixtă / mixed technique
53 x 80 cm

39. Evadare / Escape
Cărbune pe hârtie / charchoal on paper
68 x 97 cm
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