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Credincios valorilor tradiţionale, maestrul Radu Dărângă le distilează în retortele propriei
personalităţi şi le înscrie în coordonatele timpului său, rodul acestei alchimii artistice fiind o pictură
de o inefabilă sensibilitate şi poezie. Graţie uimitoarei capacităţi de a-şi adecva mijloacele de
expresie la subiectul tratat, artistul reuşeşte – fără a-şi pierde amprenta plastică – să fie mereu altul.
Impresionante prin forţa evocatoare, peisajele sunt, totodată, expresia trăirilor artistului: bucuria şi
plenitudinea – când înfăţişează scene citadine diurne, castele de basm sau colţuri de natură –,
melancolia şi tristeţea – când pictează locuri purtând pecetea timpului. O nostalgie specială
impregnează imaginile din Iaşi, oraşul în care a des cifrat tainele picturii. Dacă sub razele soarelui
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formele se estompează, iar culorile încep să se difuzeze atingând subţirimi de acuarelă, pe măsură
ce lumina scade apar adâncimi rembrandiene, iar linia şi cromatica tind spre o anumită austeritate.
Un loc important în registrul tematic al artistului îl ocupă florile: crizanteme, anemone şi, mai ales,
aristocraticii trandafiri. Nicăieri culorile nu sunt mai strălucitoare şi mai vibrante ca în aceste
încântătoare tablouri în care artistul urmează în demnul lui Luchian: „Nu copia natura, ci lucrează în
felul ei”. Aceeaşi muzică diafană respiră şi naturile statice care alătură obiecte din atelier: câteva
pensule într-o ulcică, un şip cu vin rubiniu, o carte, o pipă…

Mai presus de ştiinţa organizării spaţiului şi de dinamica liniilor, compoziţiile lui Radu Dărângă sunt
întâlniri fastuoase cu culorile, de la cele diafane, pastelate, la cele intense, electrice. Înfăţişând o
diversitate de situaţii şi de personaje – spectatori în loja unui teatru, dansatoare şi toreadori,
cavalcade ecvestre, doamne şi cavaleri în costume de epocă sau personaje biblice –, lucrările de
acest gen oferă artistului prilejul de a pune în scenă preţioase acorduri cromatice. Sub haina unei
aparente spontaneităţi se ascunde un artist reflexiv, portretele – meditaţii profunde asupra condiţiei
umane – fiind mărturii elocvente în acest sens. Imaginile de un tragism copleşitor – în care
clarobscurul caravaggian devine miezul limbajului pictural – relevă drama unor vieţi lipsite de
speranţă. Nemiloasă, lumina scoate din întuneric chipuri marcate de bătrâneţe, singurătate,
alienare… Pătruns de conştiinţa că lucrarea lui Dumnezeu este desăvârşită, maestrul Radu Dărângă
consideră, cu modestia ce îl caracterizează, că ceea ce face reprezintă – aşa cum spunea părintele
Stăniloaie – doar „un reflex al frumuseţii ce iradiază din izvorul dumnezeiesc“. Opera acestui virtuoz
al dese nului şi culorii este o perpetuă mărturisire a iubirii faţă de minunile acestei lumi şi faţă de
Creatorul ei.
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