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Radu-Anton Maier  Înălțare metafizică (2017), 100 x 100 cm, acrilic pe pânză

Svetlana Maier

Pictorul Radu-Anton Maier 
sau obsesia realităților 
imaginare

„Realitatea ar trebui să fie prezen-
tată așa cum ne temem că ar putea 
fi sau așa cum sperăm că va fi, dar 
niciodată așa cum este.” (Radu-
Anton Maier)

R adu-Anton Maier – pictor, grafici-
an, desenator și ilustrator, reprezen-
tat de bază al generației explozive din 

România anilor ´60 – aparține elitei celor mai 
importanți artiști plastici din România, cu 
distincte inflexiuni pe scena artistică inter-
națională. Exponent al post-avangardismului 
românesc, artistul – ca nimeni altul din gene-
rația sa - introduce la baza propriului univers 
artistic semnificante laitmotive onirice și pen-
dulează constant între universuri arhetipale, 
permanent conturbate de lumi vizionare, care 
generează adevărate metafore narative. Privită 
în toată complexitatea sa, opera artistului este 

o explozie coloristică și o revelație vizuală.
Dialogul imaginar al peisajelor decurge con-
stant între trecut și prezent, între dezrădăci-
nare și înrădăcinare, unificate în jurul unor
laitmotive reprezentative pentru pictura maie-
riană. În primele decenii ale creației sale pre-
domină simbolurile coloanelor monumentale,
a suprafețelor în ruină cu contururi periclitate,
înlocuite treptat de rădăcini dominante, ele-
mente siderale, avalanșe de culoare între al-
bastru, verde toxic și roșu însângerat, a vaselor
comunicante create între spațiile încremenite.

Pictorul Radu-Anton Maier a avut o predi-
lecție aparte pentru ruinele daco-romane, iar 
mai târziu pentru Grecia cu arhipelagurile ei 
și pentru Turcia cu diversele ei reminiscențe 
istorice. Printr-o formulă originală, adaptată 
procesului de remodelare a propriului univers 
arhetipal, autorul se regăsește și excelează prin 
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Radu-Anton Maier Vegetație V (2015)
acrilic pe pânză 93 x 59 cm, 

simbolistica ruinelor studiate la fața locului, ca 
instrument ideatic de exprimare a monumen-
talității trecutului. Nucleul arhitectural solid, 
combinat cu o gamă cromatică armonios se-
lectată, rezultă din corelația strânsă dintre dis-
ciplina severă a proporțiilor și acribica rigoare 
a armoniilor. Pentru a duce mai departe acest 
proces, mai târziu coloanele și arcadele au fost 
puse în umbră sau chiar înlocuite de rădăcini și 
liane. Pentru Radu-Anton Maier – a cărui artă 
tratează creativ temele alienării, distrugerii, 
ruinelor și declinului – utilizarea laitmotivului 
rădăcinii ca element principal este o metaforă 
adecvată pentru reprezentarea conceptului de 
dezrădăcinare și înrădăcinare, proces prin care 
a trecut el însuși, fiind obsedat până în prezent. 
Unele pânze conțin ramuri solide, dar uscate, 
fire care întrepătrund spațiile întunecate ale 
imaginii ca o frontieră nedorită. Lucrările cu 
tentă aparent realistă, care insinuează o rela-
ție mascată cu realitatea reprezentabilă, tre-
zesc asociații și amintiri care sunt contamina-
te cu imagini proprii ale sinelui interiorizat. 
Suprapunerile contrastante sunt programatice. 
Atmosfera aparent grațioasă și însorită devine 
apăsătoare, iar laitmotivul lianelor capătă un 
caracter paradigmatic. Rădăcinile migrează 
dintr-un univers fictiv într-o atmosferă extra-
ordinară, reflecție care se extinde dominant 
între cer și pământ, localizând orizontul închi-
puit și accentuând elementele de legătură care 
se dizolvă în înalturi. Firele de legătură domină 
pânză și se extind pe toată suprafața acesteia 
de jos în sus, de la stânga la dreapta și invers, 
bidimensionalitatea fiind întreruptă doar de 
linia omniprezentă a orizontului. Astfel comu-
nicarea între picturi este permanent actualiza-
tă, conferindu-i întregii creații un caracter de 
operă deschisă.

Monumentalitatea tablourilor câștigă în in-
tensitate pe măsură ce îmbinarea realistă a ră-
dăcinilor este dusă la extrem, iar privitorul este 
confruntat cu o reprezentare criptică și aproa-
pe abstractă a acestei metamorfoze. Întreaga 
orchestrație cromatică câștigă în dramatism 
odată cu regizarea multipunctică a luminii, di-
rijată de obicei din mai multe surse voit orien-
tate și intensificate. Multitudinea structurilor 
spațiale este concentrată în lanțuri de univer-
suri paralele, proiectate în infinit și redate con-
secvent prin oglindiri în apă, conturbate dese-
ori de o ceață de diverse intensități. În aceste 
lucrări, care sunt în mare parte compoziții su-
prarealiste, impresia realistă se degajă doar din 
elementele grafice ușor identificabile și redate 
prin forme geometrice stricte.

De-a lungul istoriei, procesul dezrădăcină-
rii și al înrădăcinării a generat în mod repetat 
forme mixte de culturi, dar a adus și schim-
bări sau combinații ale căror variațiuni sunt 
rezultatul unui proces cultural constant. Seria 
artistică a rădăcinilor conține simbioza depli-
nă a procesului dezrădăcinării și înrădăcinării, 
stare trăită intens și la propriu de către autor. 
Primul contact cu picturile lui Radu-Anton 

Maier provoacă și generează întrebări despre 
relația directă a artistului cu o situație dată, 
studiul peisagistic care l-a marcat, leitmotivele 
care au rezultat și, mai presus de toate, despre 
modul de lucru ales la crearea și aplicarea unui 
motiv sau altuia.

Cu adevărat uimitoare este virtuozitatea 
tehnică și stăpânirea perfectă a mijloacelor 
disponibile. Nu există aproape nici o pictură 
doar în ulei, doar cu culori acrilice sau doar cu 
tempera, ci mai degrabă un amestec sobru al 
tehnicilor și materialelor disponibile. Pictorul 
îmbină până la opt straturi de vopsea, aplicate 
cu pulverizatorul și izolate succesiv cu un lac 
protector. Pensula este rareori folosită, fiind 
înlocuită cu răzuitoare, cuțite, lame de ras, 
ace, freze, șmirghel și „instrumente” similare. 
Imprimarea și impregnarea, frotajul și acroșa-
jul completează aceste modalități tehnice va-
riate de creație. Peisajele sale debordează de 
luminozitate dirijată prin gradații fine, trasate 
cu precizie cu ajutorul șablonului și transpu-
se prin intermediul pulverizatorului. Până în 
prezent, airbrush-ul rămâne instrumentul său 
principal de lucru în această combinație de 
tehnici mixte.

Opera artistică a maestrului oglindirilor – 
extinsă pe o perioadă de cel puțin șase dece-
nii – reflectă diverse formule stilistice a căror 
intercalare generează suprapunerea și alătu-
rarea sublimelor spații onirice în permanentă 
interferență. Reflecția, ca modalitate de îm-
binare și multiplicare a spațiilor create, stă la 
baza demersului artei sale poetice accentuând 
fuga artistului de real, de concret, de palpabil. 
Apropierea de realitate prin distanțare este re-
alizată printr-o prezentare precisă a elemente-
lor bizare. Simbioza dintre regnul real și oniric 
străbate ca un fir indicator întreaga sa creație și 
invită spectatorul la meditație și introspecție.
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