IN MEMORIAM ALFRED MACALIK (1888-1979)
Ronald Hochhauser

artistul trebuie în primul rând: să
zilnic, să fie nefericit când nu poate
munci, când nu poate să realizeze ceva. "
Iosif Fekete
muncească

Aniversarea a 115 ani de la naşterea lui Alfred Macalik, bunicul autorului
acestor rânduri, constituie un prilej de apreciere şi evocare a activităţii unuia din
reprezentanţii de seamă ai vieţii culturale orădene din secolul al XX-iea. Alfred Macalik
s-a "risipit" cu o rară dărnicie şi abnegaţie pe multiple planuri: artist plastic, poet 1,
compozitor şi pedagog.
A fost un artist plastic realist, cu temperament original şi ferm. Niciodată nu s-a
lăsat influenţat în mod excesiv de "curentele la modă" ale secolului al XX-lea. Nu a fost
reprezentantul unui stil aparte, dar toate lucrările sale s-au născut ca urmare a iubirii
aprofundate pentru om şi natură. 2
Activitatea sa artistică de peste şase decenii a rămas constantă în atenţia presei în
timpul vieţii sale. Cronicile i-au conferit cele mai bune calificative încă de la începutul
carierei şi-l semnalau ca pe un talentat pictor. 3 În 1932, Gazeta de Vest titra: " ...
Macalik, este, incontestabil, un maestru al penelului."4 . Muzeul Ţării Crişurilor din
Oradea deţine 32 de picturi şi 11 lucrări de grafică din creaţia artistului, o dovadă în
plus a consideraţiei profesionale a operei acestuia.
Momentul acestei omagieri este motivat şi de prietenia cu sculptorul Iosif
Fekete, cel ce a văzut lumina zilei la Hunedoara, la 15 iunie 1903. Moştenirea artistică,
pe care domnul Fekete a lăsat-o posterităţii, merită, de asemenea, o reală preţuire. Să ne
gândim, printre altele, la donaţia acestuia, valorificată printr-o expoziţie permanentă în
cadrul instituţiei muzeale din urbea scăldată de apele Crişului Repede, la Monumentul
Nicolae Bălcescu (1968), din parcul cu acelaşi nume, tot din Oradea5 , şi la Monumentul
Eroilor Aerului ( 1928-1929) din Bucureşti, unul din cele mai frumoase monumente
publice din România.
Alfred Macalik s-a născut la 10 septembrie 1888, la Viena. Tatăl lui, Jozef
Macalik, originar din Moravia, a fost dirijor de orchestră şi profesor de muzică în cadrul
armatei austro-ungare. Mama, Maria Zeidner, era originară din Sibiu.
Transferul în interes de serviciu al capului familiei face ca, în anul 1889, familia
Macalik să se stabilească la poalele Cibinului, anume la Sibiu. Micul Alfred îşi va
petrece aici o parte însemnată a copilăriei, frecventând clasele primare şi o parte a
gimnaziului. Încă din şcoala primară dovedeşte un real talent pentru desen.
În anul 1901, întreaga familie se mută la Oradea, unde tatăl va fi numit profesor
la o şcoală de muzică, ocazie cu care renunţă definitiv la armată.
1
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Macalik urmează gimnaziul real, pe care îl absolvă în 1909. Cel care îi
talentul pentru desen este Szoke Gyula, renumit profesor în domeniu.
Pasiunea lui Macalik este, însă, muzica, de care se simte constant atras şi de care se va
ocupa cu multă seriozitate.
Pe parcursul anului 191 O şi, parţial, în 1911, frecventează cursurile de pictură ale
profesorului Theodor Axentovici, la Academia de Artă din Cracovia.
În perioada 1911-1914 îşi continuă studiile la Şcoala de Belle-Arte din
Budapesta, avându-l ca profesor pe Ba116 Ede. Graţie rezultatelor la învăţătură, în 1913
obţine o bursă de studii pentru a lucra în colonia Szolnok. Cu pânzele pictate aici,
participă pentru prima dată la o expoziţie colectivă.
Declanşarea primei conflagraţii mondiale îl obligă să se îmoleze în armată şi să
participe activ la acţiunile militare. 6
După terminarea războiului, în 1918, se întoarce la Oradea. Chiar dacă îşi
priveşte cu exasperare viitorul, aparent lipsit de perspective, Macalik reia activitatea
picturală şi, încet-încet, se racordează la viaţa culturală a oraşului. Un prim pas în
această direcţie a fost constituit de întrunirile organizate pentru specialiştii în domeniu,
la şcoala de pictură a artistului plastic Barat M6ric (Barat a fost elevul lui Ho116sy
Simon. În anul 1918, se transferă de la Tg. Mureş, fiind numit profesor de desen la
Şcoala medie tehnică de industrializare a lemnului şi metalului din Oradea). 7 Discuţiile
generate aici şi dorinţa de creaţie, care motiva majoritatea artiştilor, au făcut ca o bună
parte a lucrărilor lor să fie transpuneri ale impresiilor adânci lăsate de un război cumplit,
perceput direct.
Prima participare expoziţională a lui Macalik, în calitate de artist plastic, este
una colectivă şi strâns legată de numele a zece plasticieni: Barat M6ric, Gottesmann
Alfred, Koszeghy Marianna, Mikes Odon, Mottl Roman Pal, Lorinczne Filzessery
Magda, Orvos Kăroly, Pozsonyi Jeno, Tibor Erno, Văradi Albert, cu alte cuvinte cercul
de prieteni, format la şcoala de pictură a lui Barat. Era în toamna anului 1919, an în care
revista progresistă în limba maghiară, Tavasz (Primăvara) 8 publica următoarele:
" ... Alfred Macalik a apărut ca un fulger. Se spune că s-a pregătit pentru a fi muzician,
dar forţe tainice i-au dat paleta în mână". 9 Lansarea cu succes în viaţa artistică a oraşului
îl face cunoscut şi căutat. 10 Pe lângă bogata activitate creativă, care i-a asigurat existenţa
descoperă
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la trecerea în eternitate, a avut un aport considerabil şi în domeniul pedagogic.
de Mottl Roman Pal, V âradi Albert şi Barat M6ric, predă tehnica desenului, în
şcoala celui din urmă. Ca şi o curiozitate consemnăm atuul acestei instituţii: învăţarea
11
desenării nudului.
La începutul anului 1921, în februarie, artistul are onoarea de a participa cu un
tablou la primul Salon de artă plastică transilvăneană din Cluj, Collegium Artificum
Transilvanicorum, organizat de Emil Isac, Gheorghe Bacaloglu, Ioan Thorma şi Aurel
Popp. 12 Aici expune alături de coloniştii de la Baia Mare: Ziffer Sândor, Mikola Andras,
Tassy Demian şi Ernest Tibor etc. 13 . Nimic de mirare, dacă luăm în considerare faptul
că acest salon a vizat în special lucrările executate la Şcoala de pictură din localitatea
străbătută de apele Săsarului. Apreciind creaţiile de pe simeze, Octavian Goga, ministru
al culturii pe vremea aceea, a lansat ideea organizării unei expoziţii colective ale
coloniei băimărene la Bucureşti. Ideea a fost materializată însă cu aproape două decenii
14
mai târziu, adică în perioada 5-31 martie 1939.
Dar să revenim la toamna anului 1921, în care Macalik lucrează în colonia de
Baia Mare. Perioada de două luni petrecută aici, i-a produs o schimbare fantastică de
mentalitate. În atmosfera ferventă a coloniei era imposibil să nu renaşti, să nu creezi
ceva frumos. Drept urmare, lucrările pictate în acest cadru emană optimism. Melancolia,
ce caracteriza atmosfera autumnală în creaţiile sale anterioare, a dispărut fără urmă.
Străzile vechi ale oraşului Baia Mare, asemenea împrejurimilor oraşului: munţii,
livezile, copacii, sunt reprezentate într-o cromatică vie şi bogată. Timpul petrecut în
colonie îşi va pune amprenta pe toată creaţia sa ulterioară, în care se vor face simţite
influenţele naturalist-impresioniste, atât de caracteristice Şcolii de pictură din Baia
Mare.
Schimbarea în viziunea plastică a lui Macalik a fost determinată şi de călătoria
de studii întreprinsă la Cracovia, la începutul anului 1926. Invitat fiind de fratele său,
Nandor, profesor la Conservatorul din Cracovia, lucrează câteva luni în splendidul burg
medieval şi în Munţii Tatra. Rezultatul voiajului s-a concretizat în realizarea câtorva
desene, a unor peisaje şi a mai multor schiţe ce au rămas proprietatea comanditarilor. 15
În 1930, Macalik pune bazele unei şcoli proprii de desen şi pictură, ofertă
benefică pentru un oraş prosper cum era Oradea, unde artele frumoase înfloreau.
Instituţia, ce a funcţionat până în 1937, a venit în sprijinul acoperirii cererilor, dată fiind
existenţa unor şcoli cu profil similar, conduse de artişti remarcabili ca: Tibor Ern6 ori
Barat M6ric, la care ne-am referit mai înainte. Acest an îi oferă şi participarea la
Expoziţia artiştilor ardeleni din Cluj. Alături de nume cunoscute ale artei româneşti
Alături

alături de cei mai de seamă pictori din Transilvania şi nu numai. Mai amintim expoziţiile regionale de la:
Oradea (mai 1949, 1950, 1951, 1952, noiembrie 1954, decembrie 1955, noiembrie 1956, decembrie 1957,
decembrie 1960, noiembrie 1963, august 1964) şi Expoziţia de Stat de la Cluj (septembrie 1942).
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Satu-Mare, Muzeul Judeţean, Oficiul pentru Patrimoniul Cultural Naţional al judeţului Satu-Mare,
Uniunea Artiştilor Plastici, Filiala Satu Mare, 1979, p. 8
13
Tereza Mozes, Retrospectivă de pictură Alfred Macalik, Catalog de expoziţie, Muzeul Regional
Crişana, Oradea, 1966.
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neosok fellepesetol 1944-ig, Mission Art Galeria, Miskolc, 1992, p. 71.
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Feher D„ Bihor-Biharmegye, Oradea-Nagyvârad kulturt6rtenete es 6regdiakjainak emlekkonyve
(Istoria culturală a judeţului Bihor, a Oradiei şi albumul memorial al vechilor săi elevi), Oradea, 1933 1937, p. 190.
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interbelice: Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Romulus Ladea, Hans Mattis Teutsch,
plasticianul orădean expune cinci lucrări.
În perioada 1934-1936, artistul se face remarcat cu desenele sale simplificate,
rămânând însă pretenţios faţă de precizia liniei, de rigoarea şi fineţea compoziţiei. 16
Lucrările sale transmit parcă mai mult sentimentalism, conţinând o doză importantă de
lirism. Portretele pictate de el oglindesc trăsături ce exprimă cu fidelitate un caracter sau
o stare sufletească. 17
Anul 1938 este unul demn de menţionat, pentru a scoate în evidenţă consecvenţa
şi rigurozitatea atât de caracteristice pictorului. Nedispunând de spaţiu pentru expoziţie,
Macalik a închiriat o încăpere în Piaţa Bemer (în prezent P-ţa Regele Ferdinand), în
locul unui magazin ce a dat faliment. Expoziţia a fost vernisată la miezul nopţii, fiind
deschisă până la orele 2° 0 noaptea. Din cele 43 de lucrări expuse, artistul a vândut 39. 18
Întâmplarea a fost povestită de plasticianul Mottl Roman ( 1921-1991 ), concitadinul
nostru până nu prea demult şi fost elev al lui Macalik. Mottl îşi amintea cu consideraţie
de mai exigentul său profesor, fiind de părere că nici măcar la Budapesta nu i-au putut
oferi mai mult, în sensul studiului academic, decât lecţiile însuşite temeinic în anii
adolescenţei la Oradea. 19
Analizând activitatea depusă de Macalik în perioada interbelică, putem
concluziona, fără doar şi poate, că a fost unul din cei mai prolifici şi mai consecvenţi
plasticieni din Transilvania.
După eliberarea oraşului Oradea, la 12 octombrie 1944, viaţa artistică şi-a reluat
treptat cursul firesc. În anul 1945, s-a deschis Şcoala de Belle-Arte, devenită apoi
Şcoala Populară de Artă. 20 La această instituţie a predat în calitate de profesor şi Alfred
Macalik, în perioada 1949-1953.
Chiar dacă se apropia de "apusul" carierei, avea 65 de ani, a continuat să lucreze
retras în atelierul său. Oraşul, de care şi-a legat existenţa şi care este prezent în multe
din creaţiile sale, continua să aprecieze şi să afirme valoarea incontestabilă a operei sale.
Drept mărturie stau şi: Expoziţia jubiliară, cu prilejul împlinirii a 35 ani de activitate
creatoare (1954), Expoziţia personală ce marchează 50 de ani de activitate artistică
(1961 ), Expoziţia retrospectivă organizată de Muzeul Regional Crişana din Oradea
(1966), Expoziţia jubiliară, 60 de ani de activitate artistică organizată de Muzeul Ţării
Crişuri/or din Oradea (1971).
Nu putem trece indiferenţi şi să nu remarcăm pedanteria cu care îşi selecta
lucrările pentru expoziţii. De fiecare dată propunerile au fost gândite pentru o anume
tematică: peisaje, interioare, naturi statice, portrete şi autoportrete. Alegerea lucrărilor sa realizat cu ingeniozitate şi respect pentru publicul vizitator, în aşa fel încât acesta
putea să savureze şi noile sale creaţii. 21
Macalik era recunoscut şi în domeniul restaurării picturilor. Primul bun cultural
restaurat a fost o pictură semnată de un artist plastic italian. Fiind pe deplin mulţumit de
rezultat, prietenul care îi adusese lucrarea l-a rugat să mai restaureze alte câteva.
Provocările au fost benefice, experienţa dobândită oferindu-i posibilitatea de a restaura
16
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17

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Ronald Hochhauser

681

lucrări mai pretenţioase. În acest sens a fost solicitat şi acreditat de conducerea muzeului
orădean, care deţine un număr însemnat de lucrări restaurate de Macalik. 22
Expoziţia "Omul în arta lui Macalik", organizată de Muzeul Ţării Crişurilor din
Oradea (1978), i-a fost dedicată cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 90 de ani.
Aceasta a fost şi ultima de care a avut posibilitatea să se bucure. La vernisaj s-a putut
convinge încă odată asupra afecţiunii şi consideraţiei pentru persoana şi opera sa. Se ştie
prea bine că expoziţiile au fost parte din viaţa lui, locuri în care se exterioriza, se simţea
relaxat. Avea o vădită dorinţă de a se întâlni cu oamenii, de a comunica.
A fost prezent şi la concertul dedicat împlinirii vârstei nonagenare. Programul
acestuia prevăzuse şi creaţii din opera sa muzicală. 23 Avem încrederea că la acel
spectacol a reuşit să-şi găsească liniştea sufletească, atât de încercată de nemulţumirea
generată prin neacordarea atenţiei de către contemporani compozitorului Macalik. El a
compus partituri, în jurul anului 1930 fiind chiar conducătorul unei orchestre de
2
cameră, iar odată cu înfiinţarea în 1949 a Filarmonicii de Stat din Oradea, membru al
orcherstrei simfonice. Nimic întâmplător, pentru că de mic copil a învăţat să cânte la
aproape toate instrumentele muzicale. Cu ocazia unui interviu afirma cu umor: "Nu
învăţasem încă literele, dar cunoşteam deja notele muzicale". 25
Marea lui dragoste au rămas, însă, pianul şi contrabasul. Concertele susţinute cu
orchestra Filarmonicii, în calitate de contrabasist şi chiar dirijor26 , au venit să
întregească activitatea lui, pe linie muzicală. Afirmaţia este probată de concertul
susţinut în 1927, împreună cu sora lui mai mică, Gabriella, o bună pianistă. (Macalik
Gabriella a fost multă vreme corepetitor la Opera din Cluj 27 , iar mai târziu profesor de
muzică la Conservatorul din aceeaşi localitate). Un concerto grosso, compus de
Macalik, a fost prezentat la un concert organizat de Casa de Cultură a oraşului
Oradea. 28 În mijlocul familiei şi a cercului de prieteni, pictorul orădean cânta la pian avea un deosebit simţ şi în ceea ce priveşte acordarea acestui instrument muzical. Pianul
era parte organică a atelierului său, alături de un număr impresionant de portrete "prima
vista", pline de ritmicitate şi peisaje lirice. Iată, încă un motiv ce demonstrează că
muzica era elementul complementar al artei plastice pe care a creat-o. 29 În atelier artistul
mai păstra cu minuţiozitate lucrări, schiţe, însemnări autobiografice, partituri şi o
colecţie valoroasă de chei vechi.
Alfred Macalik moare la nouă zile după împlinirea vârstei de 91 ani, la 19
septembrie 1979, lăsând în urmă o moştenire bogată şi diversă. Această personalitate
polivalentă, din tinereţe şi până la moarte, a avut o activitate amplă ce nu s-a limitat
numai la creaţia plastică şi cea muzicală. Ea cuprindea interesante consideraţii asupra
artei şi a vieţii, exprimate în palpitante pagini autobiografice. Macalik a fost mereu
prezent în actualitatea epocii în care a trăit, fie ca artist şi restaurator, fie ca profesor şi
compozitor, participând cu însufleţire la viaţa care pulsa în jurul său.

Ădam Andras, Sokoldalu miiveszpalya, In: Fâklya, anul XXVI, nr. 258, Oradea, 30 octombrie 1971, p. 2.
Irnplon Iren, Kepein majd egy evszâzad, In: Fâklya, anul XXXIV, nr. 224, Oradea, 23 septembrie 1979, p. 3.
24
Filarmonica de Stat, A 10-a aniversare, 1949-1959, Oradea, p. 8
25
ĂdamAndras, Sokoldalu muveszpalya, In: Fâklya, anul XXVI, nr. 258, Oradea, 30 octombrie 1971, p. 2.
26
Filarmonica de Stat, A 1O-a aniversare, 1949-1959, Oradea, p. 28
27
Fabian Irnre, Zenei arckepcsarnok - Schmidt Magdolna, ln: Fâklya, anul XLI, nr. 75, Oradea, 30
martie 1986, p. 3.
28
Ădam Andras, Sokoldalu rnuveszpalya, In: Fâklya, anul XXVI, nr. 258, Oradea, 30 octombrie 1971, p. 2.
29
Implon Iren, Kepein majd egy evszâzad, In: Fâklya, Oradea, anul XXXIV, nr. 224, 23 septembrie 1979, p. 3.
22
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Este înmormântat la Cimitirul Municipal (Kazimir Rulikowsky) din Oradea, unde
doarme somnul de veci alături de mama sa, Maria Zeidner ( 1854 -1919), şi soţia sa
Macalik Erzsebet(t 1981 ).
În semn de respect şi consideraţie pentru opera sa, la Muzeul Ţării Crişurilor din
Oradea s-a vernisat,
în aprilie 1991, Expoziţia retrospectivă "Macalik Alfred", organizată de criticul de artă
Maria Zintz, căreia autorul acestor rânduri îi mulţumeşte şi pe această cale.

îşi

Foto 1. Natură statică, ulei pe carton pânzat, 335x360 mm, semnat şi datat stânga jos
(1928). Proprietatea Muzeului Ţării Crişurilor Oradea. Inv. 194.
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Foto 2. Interior baroc, ulei pe carton, 720x1030 mm, semnat şi datat (1942).
Proprietatea Muzeului Ţării Crişurilor Oradea. Inv. 190.

Foto 3. Peisaj, ulei pe carton, 600x720 mm, semnat stânga jos, nedatat.
Colecţia Ronald Hochhauser.
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Foto 4. Malul

Crişului

Repede, gravură în metal, 9x12 cm, semnat şi datat dreapta jos
(1932). Colecţia Ronald Hochhauser.

Foto 5. Portret fetiţă, creion pe hârtie, 25xl 7 cm, senmat şi datat dreapta jos (1956, V).
·
Colecţia Ronald Hochhauser.
Foto 6. Autoportret, creion pe hârtie, 19x13 cm, semnat şi datat dreapta jos (1957).
Proprietatea Muzeului Ţării Crişurilor Oradea. Inv. 803.
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Foto 7. Portretul sculptorului Iosif Fekete, creion pe hârtie, 28x20 cm, semnat şi datat
dreapta jos (1957). Colecţia Ronald Hochhauser. Până în anul 1999 lucrarea a fost
proprietatea doamnei Margareta Pleşca, fiica sculptorului Iosif Fekete.
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IN MEMORIAM ALFRED MACALIK (1888-1979)
Abstract

Alfred Macalik was a realist artist of fine-art with a firm and original
temperament. He had never allowed to be excessivelly influenced by the "trends" of the
201h century. He wasn't the representative of a particular style but all his works were
bom as a resuit of a deep Iove for mankind and nature.
During his lifetime, his artistica! activity for more than six decades, had
constantly remained in the attention of the press. The Criş County Museum, from
Oradea, holds 32 painting and 11 graphical works of his creation.
In 1930, in the city crossed by the waters of the Cris river, the artist sets up his
own school of graphics and paintings, haning it until 1937.
Between the years 1949-1953 he is a teacher at the Popular Art School from
Oradea. Macalik was also known for the restoration of paintings and for his implication
in the musical life of the city. He composed classical music and at around 1930, he even
was the leader of a chamber orchestra.
As Oradea's State Philarmony was established he became member and
conductor of the symphonical orchestra.
This polyrealist character, from his youth until his death, had an ample activity,
which wasn't limited at his fine-art (he created over 1700 works and had more than 100
exhibitions) but also musical creations. It included consideration on art and life itself,
expressed by outstanding autobiographical papers. Macalik was always present in the
era of his life, as an artist, a restorer, a teacher and also a composer.
He is buried at Municipal Cemeery from Oradea.
The list of pictures
First photo: Still life, oil-painting, 335x360 mm. Signed and dated left below (1928).
Property ofthe Cris County Museum from Oradea.
Second photo: Baroque inside, oil-painting, 720x1030 mm. Signed and dated (1942).
Property of the Cris County Museum from Oradea.
Third photo: Landscape, oil-painting, 600x720 mm. Signed left below, without date.
Ronald Hochhauser's collection.
Fourth photo: The bank of Crişul Repede, etching, 9x12 cm. Signed and dated right
below (1932). Ronald Hochhauser's collection.
Fifth photo: Little girl's portrait, pencil-drawing, 25xl 7 cm. Signed and dated right
below (1956, V). Ronald Hochhauser's collection.
Sixth photo: Self-portrait, pencil-drawing, 19x 13 cm. Signed and dated right below
( 1957). Property of the Cris County Museum from Oradea.
Seventh photo: Portrait of' tbe sculptor Iosif Fekete, pencil-drawing, 28x20 cm.
Signed and dated right below (1957). Ronald Hochhauser collection's. Before
1999 this work of art was in the property of Margareta Pleşca, the sculptor Iosif
Fekete's daughter.
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