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Radu-Anton Maier - pictor, grafi cian, desenator și ilustrator, 
reprezentat de bază al generației explozive din România 
anilor ´60 - aparține elitei celor mai importanți artiști plastici 
din România, cu distincte infl exiuni pe scena artistică inter-
națională. 

Exponent al postavangardismului românesc, artistul - ca 
nimeni altul din generația sa - introduce la baza propriului 
univers artistic semnifi cante laitmotive onirice și pendulea-
ză constant între universuri arhetipale, permanent contur-
bate de lumi vizionare, care generează adevărate metafore 
narative. 

Expoziții personale și de grup (Listă selectivă)
1957 Leningrad; 1958 Kiev; 1960 Cluj; 1963 București; 
1964 Perugia, Italia; 1968-1974 Bern, Elveția; München, 
Esslingen, Regensburg și Heilbronn, Germania; 1967 Cluj; 
1974 Mannheim, Germania; 1974 Gundelsheim, Germa-
nia; 1974-1980 Große Deutsche Kunstausstellung, Mün-
chen, Germania; 1976 Essen, Germania; 1977 New York, 
USA; 1976-1980 Künstlergilde Esslingen, Germania; 1979-
1981 Galeriile Antares, München, Germania; 1983 Lincoln 
Gallery, New York, USA; 1986 Galeria Castelului Ismaning, 
München, Germania; 1988 Galerie pro Arte, München, 
Germania; 1989-1990 Regierung von Oberbayern, Mün-
chen, Germania; 1997-1998, 2007, 2003 Muzeul Național 
de Artă, Cluj; 2001 Muzeul Brukenthal, Sibiu; 2005 Istituto 
Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Veneția, Italia; 
2005, Casa Vernescu, București; 2008 Galeria Frezia, Dej; 
2010, 2012 Galeria Raduart, Fürstenfeldbruck, Germania; 
2014 Galeria Consulatului Român din München, Germania.

Musee și galerii (Listă selectivă)
Un considerabil număr de lucrări se afl ă în muzee, galerii 
și colecții particulare din România, Germania, Italia, Anglia, 
Suedia, Austria, Franța, Australia, Brazilia, Ungaria, SUA.

Premii și distincții (Listă selectivă)
1999 Cetățean de onoare al Municipiului Cluj-Napoca 
2000 Marele Premiu pentru Pictură, ASLA, Oradea
2003 Ordinul Cavaler al Artelor, ASLA, Oradea 
2014 Excellence Award des Generalkonsulates von 
Rumänien in München
2016 Ehrengabe des Kulturpreises des Bundes der Ver-
triebenen (BDV) Bayern
2017 Ehrendiplom des Generalkonsulates von Rumänien 
in München und der GeFoRu
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Radu (sub acest nume figurează pe scena internațională) 
s-a născut în 28 aprilie la Cluj-Napoca. A studiat pictura la
Institutul de Arte Plastice ”Ion Andreescu” din același oraș,
unde i-a avut ca profesori pe Teodor Harșia, Petre Abrudan
și Alexandru Mohi timp de douăsprezece semestre. Ime-
diat după absolvire (1960) a devenit asistent universitar la
catedra de pictură, condusă de Prof. Aurel Ciupe, o perso-
nalitate importantă, nu numai în cadrul mai sus-amintitului
Institut, ci și implicit în dezvoltarea și consolidarea profesi-
onală a tânărului pictor Radu-Anton Maier. În aceeași ca-
litate a  lucrat periodic și alături de Prof. Corneliu Baba, în
București.

Radu a reușit să ia contact nemijlocit cu arta europeană 
grație unei burse de studii (1965-1966) a Academiei ”Pietro 
Vannucci” din Perugia (Italia). Tangențele tot mai frecven-
te cu pictura occidentală în perioada studiilor i-au marcat 
definitiv traiectoria de artist. „În România anilor ‘60-‘70 era 
aproape imposibilă o adevarată dezvoltare sub aspect ar-
tistic și plastic - relatează Radu - deoarece fiecare artist în 
formare își concentra întreaga atenție în respectarea unei 
sume de tabu-uri, dictate de realismul socialist din acele 
vremuri”. 

Cariera artistului a suferit un șoc, o lovitură percutantă în 
plin „dezgheț cultural“ al anilor `70 ai secolului trecut: o im-
presionantă pictură murală, desfășurată pe o lungime de 
42 m și executată în holul cinematografului „Republica“ 
din Cluj-Napoca, a fost ștearsă și acoperită (peste noap-
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te) cu var din ordinul Regionalei de Partid, ca fiind de inspi-
rație „burgheză“, cu „multiple elemente decadente”, „profund 
dușmănoase clasei muncitoare”. Radu a părăsit țara în semn 
de protest și s-a stabilit definitiv la München, în Germania.

Este perioada în care tânărul artist, odată stabilit în Bavaria, 
se va dedica cu intensitate studiului și redării vestigiilor din 
întreaga zonă mediterană începând cu Italia, continuând cu 
Spania și Grecia, serie care se va încheia cu Turcia, Tunisia 
și Egipt. Valorificarea trecutului arhitectonic și transformarea 
permanentă a acestuia intr-un element stilistic-mesager se 
regăsesc în ciclurile „Magna Graecia”, „Vestigium de Profun-
dis” și „Nymphaeum”. 

Radu devine din ce în ce mai cunoscut în Europa; începând 
cu anii `80 este sistematic invitat la „Große Kunstausstellung“ 
din München; paralel i se organizează expoziții personale și 
de grup în Germania, Austria, Elveția, Franța, iar mai târziu 
va expune cu deosebit succes în Brazilia, Belgia, Suedia și în 
New-York/USA, în sălile vestitei Lincoln-Gallery.

Din 1990 își mărește substanțial spațiul de desfășurare; 
compozițiile pictorului se întind pe dimensiuni de ca. 1,5-2 m 
lățime, schimbare ce intensifică efectul obținut prin suprapu-
nerea culorilor de ulei, cu cele de origine acrylică, aplicate cu 
finețe, strat cu strat, cu ajutorul airbrush-ului. 

Monumentalitatea tablourilor câștigă în intensitate pe măsură 
ce artistul re-aduce în prim-plan elementele de bază ale arhi-
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tecturii - simbolizând colonade, ogive, arcade - ca laitmotive 
compoziționale. Întreaga orchestrație cromatică câștigă în 
dramatism odată cu regizarea multipunctică a luminii, diri-
jată, de obicei, din mai multe surse divers orientate și inten-
sificate. Reprezentative pentru această serie sunt ciclurile 
de tablouri „Am Strand”, „Astrum III”, „Tramonto blu”, „Do-
naudelta III”. Multitudinea structurilor spațiale este subliniată 
consecvent prin reflexii și oglindiri în apă, conturbate deseori 
de o ceață de diverse intensități, concentrate în lanțuri de 
universuri paralele, proiectate în infinit.  

Radu a reluat legăturile cu România abia după 1990 și a 
expus periodic în muzeele și galeriile de artă din întreaga 
țară. La Cluj a avut cel puțin 6 expoziții personale, dintre 
care majoritatea la Muzeul Național de Artă, evenimente ar-
tistice culminate în 1999 cu decernarea titlului de „Cetătean 
de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca“ „pentru meritele sale 
la sporirea renumelui și prestigiului plasticii clujene și româ-
nești în lume“.  A fost prezent și la Muzeul „Bruckental“ din 
Sibiu (2001), de asemenea interesat de pictura lui Radu. La 
București, în incinta Casei Predescu (2006) și în repetate 
rânduri în sălile galeriei „Frezia“ din Dej a avut mai multe 
expoziții personale, încadrând cele mai semnificative lucrări 
ale artistului. Un număr reprezentativ de tablouri ale pictoru-
lui clujean se află în galerii și muzee din întreaga lume.

După 1990, ancorat activ în viața culturală bavareză, pictorul 
stabilește și consolidează în continuare solide punți culturale 
între Germania și România, implicit între Ardeal și Bavaria.
În propria galerie de artă Raduart (www.raduart.de), înființată 
în 2010 în Fürstenfeldbruck, lângă München, organizează 
mai multe expoziții personale și de grup, se angajează în 

intensificarea conexiunilor și în descoperirea similitudinilor 
între comunitatea sașilor, a ungurilor, a șvabilor și bineînțe-
les a românilor din Transilvania, organizând deja o serie de 
expoziții cu o tematică corespunzătoare, incluse în poiectul 
artistic „Künstler aus Siebenburgen”. Ținând seamă de sis-
tematica prezență a artistului, după 1990, pe scena româ-
nească a artelor plastice, implicit cea clujeană, Radu este 
considerat în continuare o verigă importanta în dezvoltarea 
relațiilor dintre artiștii din Germania și România, Ardeal și  
Bavaria.
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1. Arc V, 85x85 cm, 2014, © Galeria Raduart.
2. Lucian Blaga IV, 93x93 cm, 1998, © Galeria Raduart.
3. Alter ego. Toubib, 100x100 cm, 2013, © Galeria Raduart.
4. Helios V, 92x120, 2013, © Galeria Raduart.
5. Torso IV, 58x78 cm, 2013, © Galeria Raduart.
6. Herzlicher Empfang II, 80x56 cm, 2012, © Galeria Raduart.


