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Pictorul Radu-Anton MAIER –
retrospective ºi perspective artistice
Radu-Anton
MAIER,
cunoscut pictor, grafician,
desenator ºi ilustrator,
reprezentant de seamã al
generaþiei explozive din

activitãþii culturale a lui RaduAnton MAIER, desfãºuratã pe o
perioadã de mai bine de 40 de
ani. Distincþia i-a fost acordatã
artistului român pentru

cel al menþinerii tradiþiilor
etnicilor germani în regiuni ale
Europei de Est ºi de Sud-Est”.
Preºedintele BdV, Christian
Knauer, a accentuat în

activitatea intensã desfãºuratã
în domeniul cultural-artistic,
premierea desfãºurându-se
într-un cadru festiv, în incinta
Casei de Culturã Egerland din
Marktredwitz. Existã o
practicã, dezvoltatã de mai
mulþi ani, sã fie distinse
anumite personalitãþi pentru

Laudatio adresatã pictorului
Radu-Anton MAIER atât
contribuþia cultural-artisticã
deosebitã, cât ºi rezistenþa sa
într-o perioadã încordatã de
suprimare politicã, de urmãrire
ºi persecuþii. „Laureatul se
numãrã printre acei artiºti
români care, în vremea

Gondoliere ossificato IV

România anilor ‘60, aparþine
elitei celor mai importanþi
artiºti plastici din România, cu
prezenþe distincte pe scena
artisticã
internaþionalã.
Exponent, potrivit unor
exegeþi,
al
postavangardismului
românesc, al unui „experiment
postmodern”, dupã alþii,
artistul aºazã la baza
demersului sãu laitmotive
onirice
semnificante,
pendulând constant între
universuri
arhetipale,
„conturbate” permanent de
lumi vizionare, care genereazã
adevãrate metafore narative.
Privit retrospectiv, anul
2016 a reprezentat pentru
pictorul Radu-Anton MAIER –
originar din Cluj-Napoca,
stabilit de câteva decenii bune
în Germania, unde a fãcut ºi
face o carierã strãlucitã – unul
al realizãrilor pe plan artistic
ºi personal, putând fi
constatate etape artistice
diverse ºi noi direcþii
creatoare, completate de trei
serii peisagistice inedite.

Arco V
dar mai ales ruine. Aflatã deja
în pregãtire, urmãtoarea
expoziþie a artistului va aborda
ampla temã a dezrãdãcinãrii.

O GALERIE
PENTRU SUFLET

MAREA DISTINCÞIE
Realizãrile pe tãrâm artistic
au fost completate prin
decernarea, în toamna anului
trecut, a Diplomei de Onoare
a Premiului pentru Culturã
al BdV Bayern pe 2016 –
sintezã/recunoaºtere
a

Kloster Fürstenfeldbruck
„activitãþi deosebite în
domeniul cultural, precum ºi în

comunismului, au suferit
discriminãri sistematice.

Operele sale au fost etichetate
drept
«decadente»
ºi
«duºmãnoase la adresa clasei
muncitoare» ºi, ca urmare, au
fost distruse”. În semn de
protest, au rezultat cunoscutele
serii de tablouri axate pe
arcade, poduri, scãri, pasaje,

Galeria
de
artã
contemporanã Raduart,
fondatã de compatriotul
nostru în anul 2010, în
localitatea sa de reºedinþã,
Fürstenfeldbruck,
lângã
München, reprezintã un
centru internaþional de artã,
în care se expune picturã,
graficã, sculpturã º.a., aceasta
oferind tinerilor artiºti
neconsacraþi o realã platformã
de afirmare. Prioritar, însã,
activitatea galeriei se
concentreazã, în continuare,
asupra promovãrii pictorului
Radu-Anton Maier. Prin
galeria proprie, artistul se
manifestã ºi ca un maestru al
conexiunilor
culturale,
organizând
expoziþii
personale ºi de grup în
Germania ºi contribuind, în
felul acesta, la stabilirea unor
colaborãri între artiºti din
România ºi din Germania,
implicit din Transilvania ºi din
Bavaria. În acelaºi cadru al

galeriei, Maier este angajat în
intensificarea legãturilor
artistice ºi în descoperirea
similitudinilor
dintre
comunitatea saºilor, a
ungurilor, a ºvabilor ºi, firesc,
a românilor din Transilvania.
Edificatoare în acest sens este
seria de expoziþii incluse în
proiectul artistic „Künstler
aus Siebenbürgen” („Artiºti
din Transilvania”). Anul
acesta, expoziþia, a cãrei datã
urmeazã sã fie fixatã în
curând, se va afla la cea de a
IV-a ediþie.

PERSPECTIVE
STIMULATOARE
Pânã atunci, însã, la Galerie
Raduart sunt programate
expoziþia personalã a lui
Friedrich Geier (vernisaj în 27
ianuarie a.c.), respectiv
MAREA RETROSPECTIVÃ
RADU MAIER, în legãturã cu
acordarea Diplomei de onoare
a Premiului pentru Culturã
BdV Bayern, 2016, al cãrei
vernisaj va avea loc în 28
aprilie 2017. Dar, despre
aceasta din urmã – la
momentul potrivit.
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