Patrimonium Banaticum, III, 2004

DESPRE PAUL NEAGU, ALTFEL
Ciprian Radovan

Dragă Paul, vroiai să incluzi un text al meu într-o carte a ta, despre
tine, iată acum un text, într-o carte, alta, tot al meu şi tot despre tine, pe care
regret că nu-l mai poţi citi tu dar mă gândesc că-[ vor citi cei ce vor fi sau vor
veni.

Nu ştiu de ce mi-I imaginez pe Paul Neagu tânăr, cu pantalonii negri, dungă
impecabilă, pantofi negri ascuţiţi şi cu un toc uşor accentuat, păşind ritmat, absolut
controlat şi elegant, cu pasul ales al unui nobil spadasin sau, de ce nu, al unui justiţiar
neînfricat.
Îl văd, poate a fost real, mereu acelaşi, suplu, drept, elegant în gestică, privit
de undeva de sus, dintr-un balcon sau după un geam situat la etaj , poate a fost real,
undeva, în centrul oraşului, tânăr, senin, controlat şi enigmatic în eleganţa sa metafizică.
Reapar apoi altfel, cele câteva imagini târzii, Paul cărunt cu ochelari, barbă,
plete, tăcut, împovărat, atemporal, pregătit (senin) pentru marea trecere, ireal, aproape
de gloria postumă, ireversibil departe, topit în lumină.
Pe Paul l-am cunoscut prin Roman Cotoşman. Să fi fost prin 1 963 sau 1 964,
el era deja student la Bucureşti, la pictură şi venea adesea acasă, la Timişoara. Atunci
ne vizita pe rând, pe Roman, pe mine, pe Dieter. El era "deşteptul, severul, rigurosul,
criticul" şi suprapus "prietenul " , deja "umblat" şi cu anumite principii definite sau în
curs de definire. L-am căutat şi eu odată, mai târziu, la Bucureşti, pe strada Andreescu
3 1 , undeva la etaj, am găsit-o doar pe soţia lui de atunci, actriţă, naturală, frumoasă.
Pe hol erau cartoane pictate, lucrări, le-am întors, privit, contemplat, lucrări de studenţie,
altfel, cu totul altfel de ceea ce obişnuit spuneam "şcoală românească de pictură" ,
treceri de la portrete cu o anumită stranietate la semne structurate în manieră
Capogrossi, Paul nu era încă definit, deşi îşi căuta drumul, cu preferinţe pentru o
anumită restrângere cromatică şi grafie structuralistă.
Ceva mai târziu, în perioada 1 968-1970, odată cu ieşirea spectaculoasă în
public, înaintea plecării şi rămânerii în Anglia, Paul ajunge în primele rânduri a ceea ce
devenea un fel de neo(trans) avangardă românească, să-i zicem de apogeu, după
anvargandismul recuperator "fermentativ" din '65- '68. Propune obiecte, un fel de pop
art românesc, cu lucruri găsite şi intervenţii, titluri ostentativ ştiinţifice, structuri cu
intervenţie de materie - culoare, de fapt asamblări neodadaiste, în care erup germenii
a ceea ce avea să fie mai târziu Paul Neagu. Format întâi la profesorul Podlipny https://biblioteca-digitala.rowww.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro
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Timişoara, studiind deci asiduu "cutia de chibrituri " ("noa hat drage dacă tu desenezi
asta bine în toate poziţia atunci tu ştie desen" ), după o activitate preliminară de desenator
tehnic, dintr-un început Paul se mişcă lejer în lumea structurilor. Ingenios. ironic, cere
bral - hâtru (ca să-I descriem mai nuanţat), evident deştept ( "ai noştrii nu mă doreau " ,
spunea Neagu la Galeria First - Timişoara în 1994, "eram prea deştept, nu le plăceau
artiştii deştepţi " ), ceea ce oarecum venea în contradicţie cu "lirismul specific românesc"
sau ceea ce se credea că este o dominantă a artei noastre moderne tradiţionale.
Ţâşnind, meteoric, în masa activată a noi generaţii de artişti şi în mişcarea
novatoare explozivă din jurul anului 1970, Paul îşi caută locul, cadrul pentru amplificarea
preocupărilor de tip generativ - catalitic, cum aveau să se definească mai târziu. Din
familia celor mari, un Duchamp, un Picabia şi de ce nu chiar Dali, Paul Neagu devenea
de fapt artistul unui sfârşit de secol XX şi posibil un deschizător al artei din secolul
XXI. Optând pentru desfacere, deconstrucţie, analiză structurală şi apoi refacere,
reconstrucţie, structurare, Paul practică o automultiplicare de tip generativ a unor
elemente structurale quasi-modulare cu uşoare metamorfozări progresive. Conceptu
alism suprapus peste o puternică trăire dadaist - suprarealistă şi în subtext expresionistă,
trece tangent, printr-o interferenţă imaginară, pe lângă perioada atomic - nucleară
daliniană, structurând însă alte motive decât "crucea nucleară" , sau cele rafaeliene
(Dali), ca de exemplu, printre altele o pasăre de Brâncuşi sau ştiu eu ce lucrare
renascentistă ori extrem orientală. Nu m-am întrebat niciodată dacă era o influenţă
directă sau indirectă, însăşi Dali posibil a fost influenţat, pentru că eu aveam în memorie
"cutia de chibrituri " a profesorului Podlipny şi mi se părea că un asemenea element
automultiplicat, conceptual şi apoi concret, duce la orice desen, pictură, sculptură,
ceea ce Paul avea să şi demonstreze. Tot aşa cum Hyphen 1 şi mai apoi Hyphen 2
sau ,,New Hyphen" îşi aveau originea în subconştientul lui Paul, copilăria sa în preajma
unui atelier de pantofărie (calapodul - hyphen, ciocanul - hyphen, modele - structuri
de pantofi -obiecte textile, cutie, bile, asociere Bârlad - locul de unde veneau părinţii,
bile - rulmenţi: ,,Rulmentul Bârlad" ) - rulmenţi, joc cu bile, ordonare, împrăştiere,
adunându-i impulsurile cu o creştere progresivă a stării de ordonare - structurare 
sinteză şi esenţializare metafizică şi pe partea opusă (grafică cu inserţii formal inforrnale, sau pulverizări tip Sam Francis asociate geometriilor repetitive, pictura,
policoloră, aglutinată sau dimpotrivă în stil dripping - aleator, pe suport clasic - cu aer
muzeal retro, dadaist structuralist - expresionist suprarealist, sau pe suport new hyphen, obiect cu geometrie definită - restrâns minimalistă şi asociere contradictorie
ca un fel de expresie - strigăt, informală, ceva între delir - coşmar - spaimă - durere,
o stare de adânc dramatism care încearcă să iese, să scape, să rupă, să redevină sau
poate să plece, un fel de ultime mesaje, " trăiţi, pulsaţi, fiţi voi ! " . Ce putea fi noul
hyphen decât o mână cu pumn, orizontală - verticală sau o limbă cameleonică de
paiaţă aruncată spre lume? Cine ştie, era poate tot amintirea unui joc al copilăriei,
acea jucărie în care dacă suflai se îndrepta, răsucindu-se apoi, înapoi, la o pauză,
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uneori operaţia fiind însoţită de sunet, era poate totuşi mâna, pumnul strâns care se
împotrivea bolii, luptei cu mediul, disperării, un fel de concentrare şi pregătire pentru
altceva, speranţă încăpăţânată, sfâşiată în pictură (prin suprapunere) de o curgere
dinamică- preexplozivă - sânge, spargeri, ruperi, dislocuiri, ca o încercare de a regăsi
liniştea prin strigăt, după strigăt, în opoziţie violentă cu neantizarea implicită.
Avea proiecte, gânduri generoase pe plan artistica - social, cultiva în
continuare prietenia deşi puterile fizice începuseră să-I lase. Era un prieten, avea
dificultăţi materiale acolo, în lumea "capitalismului rampant" cum spunea el, visa dăruire
şi în paralel căuta să-şi recupereze cu adevărat locul, aici, în arta românească,
"
"spiritualmente cum zicea tot el, glumeţ, dar şi în materialitatea susţinerii artei, începând
cu valorificarea propriei sale opere şi continuând cu a celorlaţi.
În una din ultimele sale vizite în atelier, i-am oferit o lucrare şi i-am spus:
"
"
"Paul, alege! , "A, da, pentru casa mea de la Curtea de Argeş , (visa un loc liniştit
unde să se retragă), " asta" şi a ales un peisaj calm, uşor vangoghian din anul 1 983.
"
"
"Este din Mehala , i-am spus, "0, cu atât mai mult, îmi e drag . Avea nostalgii, chiar
vise de regăsire a ceea ce pierduserăm toţi. Era ca om şi artist rodul operei sale, iar
într-un fel opera era salvarea sa şi victoria contra suferinţelor fizice şi de ce nu morale
(nu-i plăcea condiţia de emigrant şi nici cea de român supravegheat la revenirile în
ţară). Nu iubea modernismul (se referea prin acest termen la estetism) dar credea în
modern, desconsidera stridenţa din arta vestică a ultimilor ani, dar apela uneori la culoarea
stridentă, visa totuşi calmul şi se regăsea în simplitatea unui peisaj nostalgic ca model
desprins dintr-o afectivitate pe cale să o pierdem sau pe care sperăm să o regăsim.
Scrisorile, cuvintele sale calde, uneori exprimarea sintetică, semnele de
prietenie cu implicaţii dinamice, interferate cu disperarea mascată, nostalgia unei
regăsiri şi împliniri în înţelepciune, totul, simplu sau complicat, aparţin unui om şi artist
de o înaltă nobleţe şi minunat prin neasemuita sa sclipire de "star - head" , cum îi
plăcea să materializeze el, în artă un fel de quintesenţă a aurei supreme. Şi în final,
când simpla contemplare a unei grămezi de pietre pe malul mării, înseamnă liniştea 
bucurie, a nu mai face nimic şi a căuta pe "nimeni" şi "nimicul" , "ncnumitul " iluminarea
cea mare s-a atins. Plecat în lumină, Paul rămâne în noi, cu persistenţa unei stele care
ne-a luminat şi luminează.
Scrisori (fragmente, extrase)

London, 1 6 Aug. 1 99 1
Dragă Ciprian,
Scrisoarea de la tine a fost o surpriză mare. Căldura ei mi-a făcut multă
bucurie şi observaţiile tale bine venite. Cred că aş dori, (mă gândesc) că ar fi frumos,
şi mi-ar place s-o public cândva poate în vre-un catalog sau vreo carte, eventual
retrospectivă având în vedere acele lucruri menţionate despre obiectivele mele din 68
1.
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- 70. Ce zici? ai ceva împotrivă? De fapt nu eşti prima persoană care vede în acele

îmbinări de geometrie şi figuri umane, de trame inginereşti şi visul structurat poetic o
intuiţie sau mai mult poate, un impuls propriu eclectismului (ironic?) din post modemismul
din anii ' 80.
Cu pictura în ulei cum mai merge? Acum vreo 2 ani m-am "jucat" şi eu în
ulei un pic. Din când în când aproape nostalgic şi cu forţe primordiale, mai mult căutând
o spontaneitate mai greu de satisfăcut în sculptură şi să mă întorc spre pensule, cuţite
şi uleiuri. De obicei mă irită când văd în vreo expoziţie cu lucruri timorate sau
ultraaglomerate în aglutinarea pigmentelor şi mă incită să mă bălăcesc şi eu, iată aici
îţi trimit câteva poze ... mai mult pentru amuzament. De altfel cred că le poţi privi şi ca
o "traducere" de subiecte ,,Neagu" de mult în preocuparea Sculpturii şi a desenului
trecute pe limbaj pictural....ca să zic aşa.
Sper să ne vedem în curând la Timişoara.
Cu Dumnezeu înainte
Paul Neagu
2.

5.ill. 1 992 Roma

Am văzut în sfârşit catalogul de la Timişoara...
Mulţumesc mult pentru scrisoarea ta, ca şi textul tău publicat sunt poate
printre cele mai sensibile lucruri de acolo.
3.

1 June 94

Dragă Cipriene
Scrisorile din mâna lui Mia sunt foarte măgulitoare şi tonul extrem de ,,high" ....
Eu sunt prins în gheara aspră a capitalismului rampant şi ultra egoist care
mă obligă la o muncă intensă doar pentru procurarea unei linişti oarecare, fără de care
nu pot lucra, însă sunt în permanenţă strâns cu uşa pentru a convieţui într-un context
orb la de-ale artei adevărate ... acum pare-se toţi şi toate sunt mai mult dirijate de un
spirit mercantil deşănţat, nu prea deosebit (însă la alt nivel; de corupţie sufletească şi
de esenţă) de ceea ce se întâmplă şi în România. Calitatea autenticităţii este mereu
înlocuită cu spectaculozitatea şocantă, de piaţă ... etc.
4.

8 Iulie 95, London

Dragă Cipriene,
Am nevoie urgentă de fotografii culoare de bună calitate cu picturi (relativ
mici) de-ale matale care după consideraţiile tale ar intra la categoria: grădina ca
icoană sau Icoana - grădină . . .
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Titlul expoziţiei internaţionale pe care o pregătesc aici în Anglia este
"
"ICONIC GARDENS pentru 1 996.
M-am gândit la tine fiind aproape convins că ai ceva în acest sens ...
Din România nu voi invita probabil decât 2-3 lucrări de Gh. Berindei şi 2 de
H. Bemea.
Cu drag
Paul Neagu
3 1 Jackson Rd
London N7 GES UK
1 aug. 95, London
Dragule Cipri, an,
Mulţumesc mult pentru putemicile tale pânze.
5.

De curând am publicat un anunţ pentru expoziţie în care spun că sper să aflu
(găsesc) zona unde un spirit Bonnard s-a încrucişat cu spiritul suprernatist al lui Malevich
fără însă ai recunoaşte pe aceştia.
6.

London, 25 Oct. 95
Dragule Cipri,
Mulţumesc mult pentru a doua serie de fotografii.
Îţi trimit totul înapoi cu excepţia celor ce mă interesează. Acestea sunt:
3 - 1 985
- 1 3 - 1 987
- 1 5 - 1987
5 - 1 985
- 1 6 - 1987
2 - 1 985
- 14 - 87
Ele aşa cum sunt vor fi prezentate la următorul meeting din dec. 1995.
1996
1 966 Mai 22, London
Dragute Cipri
Stadiul selecţiilor a trecut, sunt vreo 32-35 artişti în "Iconic Gardens" din
cea 1 2 ţări. Avem nevoie urgent de dispozitive bune cu lucrările alese. Îţi aminteşti cele 3 ?
Poartă - coloană
90 x 60
Coloană în amurg
90 x 60
Poartă (zid)
80 x 90
Altar vegetal
7.
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8.

12. Sept 99
Dragute Cipri,
... Vreau să-ţi mulţumesc pentru vorbele frumoase ce-am văzut scrise într
un ziar timişorean, era vorba de o dezbatere despre monumentele din Timişoara.
Sper că pictura ta tinde mai departe spre culori caracteristice "absolutului " ...
Cu drag Paul
9.

Philadelphia 2 1 . 1 .98
Dragă Ciprian,
... "tot cam atunci Neagu îmi scria de proiectul monumentului din viitoarea
piaţă Ch. De Gaulle, recent mi-a trimis fotografii cu terminarea sculpturii ...
...despre o expo pe care mi-ai spus că o proiectează, cred că ţi-am scris că
proiectul a căzut, Paul se plânge că are mari dificultăţi financiare, visează proiecte
mari ...

Roman (Cotoşman)

Surse (Bibliografie)
- amintiri

- corespondenţă
- cataloage expoziţii
- Paul Neagu, Catalogul unei donaţii, B uc ureşti 1 996
- Paul Neagu, Marele Clepsidru - Poeme, Fundaţia lnterart TRIADE, Timişoara,
,

2004

- discuţii directe

ABOUT PA UL NEAGU, IN A NEW V/SION
Summary

The paper introduces the author's thoughts over the life and creation of
Paul Neagu, a good friend and great artist, Paul Neagu deceased recently. There are
also published a series of letters sent by Paul Neagu to the author.
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