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V

ictor Mihãilescu Craiu, pictorul de ale
cãrui operã ºi viaþã m-am ocupat mai
intens în ultimul an, cercetîndu-le în profunzime în vederea elaborãrii unei monografii ce-a
apãrut la Editura „Omnia”, cu sprijinul Galeriei
„Dana” ºi a celui care o patroneazã, inginerul Mihai
Pascal, a venit pe lume într-o zi binecuvîntatã, de
Sfîntul Vasile, adicã la un praznic împãrãtesc ºi o
sãrbãtoare luminatã. A fost, se pare, un semn încãrcat de vestiri bune. S-a întîmplat asta la 1 ianuarie
1908. În 2008 s-a rotunjit o sutã de ani. Centenarul
acestui creator al unui univers al hedonismului vegetal, al frumuseþii omului simplu, curat la trup, curat
la suflet, al anotimpurilor cu pulsaþii vivaldiene, a
trecut aproape neobservat. Inginerul Mihai Pascal,
recidivînd nobil în gesturi de Mecena, ºi cu
dragostea ce-o poartã artiºtilor, a socotit cã nu se
cade sã lase nemarcat acest eveniment important din
viaþa cetãþii. Astfel, datoritã mecenatului acestui
galerist cu sufletul, a fost posibilã realizarea albumului substanþial, cu peste 200 de reproduceri color
din opera lui Victor Mihãilescu Craiu ºi organizarea
Retrospectivei cu lucrãri din colecþiile particulare
ale ieºenilor, în care pictorul este atît de bine
reprezentat. Vernisajul expoziþiei care a marcat centenarul artistului a avut loc în noua galerie „Dana”
din Iaºi, de pe strada Cujbã, fiind prezentatã de un
corifeu al criticii de artã, Dan Hãulicã. Acesta îl
socoteºte pe Craiu un nedreptãþit ºi-l aºeazã în rîndul
marilor noºtri coloriºti, coborîtor de har din mantaua
lui ªtefan Luchian.
Victor Mihãilescu Craiu are reputaþia unui mare
talent, a unui instinctual ºi senzitiv, care aºterne pe
pînzã ºi cartoane ceea ce-a simþit contemplînd realitatea. E adevãrat cã acest creator a avut capacitatea
puþin obiºnuitã de a transpune în tablourile sale
stãrile primare, emoþiile ingenue, lucru care i-a adus
renumele de rege al spontaneitãþii. Dar senzaþia de
reavãnã trãire, revãrsatã cu îmbelºugare din lucrãrile
sale, este rodul unei elaborãri minuþioase, ce merge
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pînã la cel mai mic, dar însemnat detaliu. Victor
Mihãilescu Craiu, un ins cultivat, cu studii de
filosofie, muzician cu abilitãþi ºi har, avea propria
lui gîndire ºi concepþie despre artã. Aceasta se
cristalizase printr-un lung ºi laborios proces de
cunoaºtere a domeniului artelor frumoase. Sînt pilduitoare în aceste sens propriile mãrturisiri din interviurile sale. Nu sînt multe la numãr. Rãspunsurile pe
care pictorul le dã unor reporteri, care-s nu numai
redutabili jurnaliºti, ci ºi specialiºti de elitã, cum e
cazul lui Petru Comarnescu, Val Gheorghiu, Aurel
Leon sau Claudiu Paradais, reliefeazã un reflexiv de
adînc asupra propriului meºteºug. De aceea am decis
sã le public în integralitate în album. Întregesc cu
tuºe expresive portretul acestui demiurg al culorii.
Destãinuirile din convorbirea cu Petru Comarnescu,
apãrutã în revista „Arta Plasticã” din 1958, sînt
definitorii pentru metoda sa de lucru, revelatorii cu
privire la ars poetica lui Craiu: ”În ceea ce mã
priveºte, cînd lucrez compoziþii ºi portrete, ca ºi
atunci cînd fac peisaje, mai întîi studiez în guaºã
motivele. Nu întrebuinþez niciodatã cãrbunele. Fac
studii dupã oameni pe care-i observ sau care îmi
pozeazã. Caut sã desenez profund chipul sau figura,
precum ºi legãturile dintre personaje, aºa ca sã redau
miºcarea. Fãrã miºcare, expresia se împuþineazã.
Cînd studiez un personaj iau parte cu parte din
expresie, apoi îi dau o þinutã unitar picturalã ºi caut
un aranjament decorativ. Apãs pe anumite trãsãturi
care mi se par grãitoare, mai definitorii. Mã strãduiesc sã respect structura prin desen, dar printr-un
desen în culoare, din pastã, iar nu liniar. Desenez
numai prin culoare, cãci altfel n-aº fi pictor”.
Rostiri mãrturisitoare cu privire la complexitatea
ºi rafinamentul unui creator, despre care s-a crezut,
cu totul greºit, cã este doar rezultatul talentului nativ
ºi inspiraþiei de moment. La centenar, Victor
Mihãilescu Craiu, admirabilul fiu al Iaºilor, ni se
revelã cu toate splendorile ce l-au fãcut unic ºi
nemuritor.
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