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Radu Maier
Radu Maier sau despre
legendele unor lumi posibile
Pavel Chihaia

Radu Anton Maier

Radu-Anton Maier – pictor, grafician ºi desenator –
unul dintre principalii exponenþi ai „Generaþiei
explozive” din România anilor ’60-’70, face parte din
elita artiºtilor plastici, care au trasat linii distincte în
avangarda europeanã. Propriul sistem de simboluri penduleazã între universuri arhetipale, concurate de atmosfere vizionare ºi laitmotive de facturã oniricã, dezvoltate în subtile metafore narative.
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adu-Anton Maier (Radu este numele cu
care figureazã pe piaþa internaþionalã) s-a
nãscut în 28 aprilie la Cluj. A urmat
Academia de Artã din oraºul natal, unde i-a avut
ca profesori pe cunoscuþii artiºti Theodor Harºia,
Petre Abrudan, Alexandru Mohi, Aurel Ciupe,
apoi în Bucureºti, ca discipol al lui Corneliu Baba,
ºi-a desãvârºit meºteºugul compoziþiilor figurative
ºi al portretelor. A fost o perioadã în care l-a
preocupat chipul omenesc, cãutând linii distincte,
relevante, fiind atras de zugrãvirea unor
personalitãþi cu trãsãturi intelectuale deosebite.
Realismul socialist, cu tabu-urile absurde ºi
constrângerile ideologice, cu interzicerea
cunoaºterii ºi altor expresii artistice, a fost respins
de Radu-Anton Maier în numele libertãþii de
creaþie. În 1964 obþine o bursã, oferitã de cãtre
Academia „Pietro Vanucci” din Perugia, care îl
ajutã sã ia contact direct cu arta europeanã ºi,
datoritã profesorului Gaetan Bianchi, ºi-a însuºit o
serie de tehnici moderne care l-au ajutat sã
exprime, cu mijloace adecvate, simbolurile plastice
ale trãsãturilor sale interioare, sã caute, prin imagini, mãrturisirea acestor simþuri ºi dincolo de cercul conºtiinþei. I se oferã alte burse în occident,
pe care autoritãþile de la Bucureºti nu le aprobã,
ºi, astfel, Radu Maier se vede constrâns sã
pãrãseascã România în 1967 ºi sã se stabileascã în
Germania.
Încã de la debut, pictorul ºi-a propus sã
studieze ºi sã reprezinte pãrþi ale corpului uman,
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mai cu seamã cele care recepteazã sau rãspund
incitaþiilor din jur, asociindu-le printr-o
arborescenþã de legãturi de laborator cu elemente
biologice sau vegetale. Nu era vorba de decerebralizãri clinice, ci de un mesaj grav, al unor lumi
posterioare cu aspect ºi corespondenþe de profunzime. Tablourile sale transmiteau previziunea
unor universuri în primejdie, posibilitatea unui
cataclism dupã care asociaþiile formale ºi de
conþinut vor urma necesitãþi ºi legi naturale
strãine realitãþii imediate.
Critici de prestigiu ca Erich Pfeiffer-Belli ºi
Günter Ott au comparat peisajele lui Radu Maier
cu aspectul unei naturi fantastice la care se poate
desluºi o singurãtate încremenitã, dimensiune a
singurãtãþii care îl va urmãri de-a lungul întregii
sale cariere. Radu Maier porneºte de la o structurare premeditatã a reprezentanþelor, cuplatã cu
o recuzitã foarte modernã de simboluri. Cercul
nostalgiilor metafizice i s-a lãrgit considerabil
peregrinând în þãri din perimetrul mediteranean,
ca Italia, Grecia, Turcia, Tunisia, Algeria, Maroc,
în care a realizat ºi admirabile filme documentare.
În urma voiajelor sale mediteraneene, atras de
peisajele sobre, de aciditatea lor pustiitoare,
transpunând pe pânzã piatra, nisipul ºi vânturile,
înaintând cãtre un orizont tot mai îndepãrtat, a
întâlnit ºi nefiinþa, neantul. Astfel a zugrãvit
neputincioasele ºi îndârjitele ruine ale vechilor
Civilizaþii, semnele celor care au trãit cândva ºi au
pãrãsit pãmântul cu mult înaintea morþii înfãptuirilor lor în piatrã sau în cuvânt. Civilizaþia greacã,
cea romanã, cea bizantinã, ale cãror coloane, portaluri ºi portele ne vorbesc de nãzuinþe nobile,
apar copleºite de prefacerile uriaºe ale universului,
interpretate ºi ca începuturile unei posibile
renaºteri.
Mai ales în fazele de dupã 1980 Radu Maier
îºi propune sã prezinte cu precãdere aceste mãr-
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turii ale spiritului european, care ilustreazã nu
numai structura unui mod de gândire, dar ºi excelenþa unor simboluri, înfrumuseþând realitatea
lumii. Pictorul român propune cu luciditate un
rãspuns la o problemã care implicã însãºi existenþa omului ca atare, cu mijloace de o sobrã
expresivitate, influenþat de inciziile sticloase ºi
sonoritatea purã a muzicii de camerã (ciclurile
„Oglindire”, „Apus de soare”, „Arcade”). O serie
importantã din creaþia artistului, „Laguna malata”,
adicã Laguna bolnavã, conþine un ciclu de
tablouri închinate Veneþiei ºi lagunei veneþiene,
reprezentate prin peisaje cu întinderi infestate de
putreziciuni, cu un soare roºu oglindindu-se în
undele moarte, animate doar de jocul petelor de
culoare, strângându-se ºi lãrgindu-se dupã
unduirea leneºã a apelor. În prim-plan iese contrastul dintre o Veneþie împodobitã de dantelãriile
luminoase ale faþadelor ºi capcana întunecatã a
mlaºtinilor din jur, prevestirea sfârºitului unei
pãrþi de lume.
Tablourile inspirate din desele cãlãtorii în
Egipt înfãþiºeazã în imagini diferite vechea þarã a
piramidelor, redând nuanþele fine ale nisipurilor
bãtând în galben-cenuºiu ºi liniºtea nesfârºitã,
accentuatã de absenþa oricãror incidenþe, de
ameninþarea furtunilor mereu prezente dincolo de
orizont, tablourile zugrãvite în orele în care
soarele rãsare sau apune, departe de lumina crudã
a zilei, ce ºterge orice contur ºi goneºte orice
culoare. Din studiile pregãtitoare pentru o mare
Compoziþie se remarcã douã pânze, pe fiecare
fiind înfãþiºate douã coloane puternice, cu
inscripþii egiptene, ce se înscriu pe întreaga verticalitate. Era vorba despre apusul simbolic al unor
mari culturi ce s-au succedat în viaþa lumii ºi au
produs aceste venerabile vestigii.
Elementul vegetal joacã un rol important în
universul pictural al lui Radu-Anton Maier. Ciclul
florilor este împãrþit în douã mari categorii creatoare: „Multiflora” ºi „Magna cum florae“. În
locul orchestraþiei elementelor de compoziþie,
imaginile florale vãdesc o substanþializare lucidã,
cu subtilitãþi cromatice ºi acorduri puþin
obiºnuite. Tonurile reci dominã ºi disonanþele
merg pânã la limita suportabilului. Radu Maier se
lasã sedus de vraja culorilor, inversându-le algebric
prin asumarea riscurilor unei exaltãri.
Criticul de artã Mircea Þoca a descoperit în
picturile artistului clujean „lucrãri de o viziune
sinteticã, de neconfundat, artistul ajungând la
maturitate deplinã, cu o etalare neostentativã a
înregistrãrilor ºi interpretãrilor”. În general, arta
lui Radu Maier urmeazã un laborios ºi puternic
proces de dezvoltare, exprimând realizarea unor
nãzuinþe obiectivate în imagini noi, nu în conflict
cu cele precedente, ci continuându-le cu noi
valenþe ale unei structuri stabile. În arta lui Radu
Maier continuitatea constituie un fir neîntrerupt,
îmbogãþit cu experienþe ºi noi modalitãþi de expresie.
Înãlþarea edificiului sãu artistic se face pe un
temei ale cãrei rezistenþe valorice au fost deja probate ºi preþuite. Fãrã a se lãsa sedus de formulele
extravagante ale unor curente apãrute peste
noapte, fãrã altã justificare decât a nostalgiei dupã
scandal ºi, implicit, dupã reclamã, Radu-Anton
Maier înainteazã cu perseverenþã pe propriul sãu
drum, pentru a descoperi noi faþete ale unor tulburãtoare realitãþi posibile.
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