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Braşovul a avut şansa de a fi locul unde au trăit şi şi-au
desfăşurat activitatea câteva personalităţi artistice remarcabile,
dintre care sigur putem cita numele lui Mattis-Teutsch sau Hans
Eder, Gustav Kollar, Ştefan Mironescu şi nu numai. Nu cred
că exagerez sau greşesc dacă în înşiruirea de nume din această
categorie de elită aş adăuga numele lui Dinu Vasiu. Aniversăm
100 de ani de la naşterea lui şi cred că prezentarea unei mici
părţi din opera sa este benefică pentru public, reamintindu-i
existenţa unei creaţii de înaltă ţinută, care, în cazul acestui artist,
este tezaurizată în câteva colecţii bogate ale unor braşoveni care
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au intuit valoarea acestor acuarele. Fie peisaj, fie natură statică,
portret, compoziţie cu temă istorică sau cotidiană, pictura sa în
acuarelă nu s-a constituit ca rezultat al unui simplu proces de
reprezentare a vizibilului. Bazându-se pe propria sensibilitate în
acest proces de vizualizare a realităţii, a reuşit să confere lucrărilor
sale o unitate de concepţie şi de tratare picturală specifică unui
climat afectiv echilibrat. Artistul a impus o viziune expresivă
personală unde stridenţele fove sunt potenţate de compunerea
optică a unor rafinate contraste cromatice, iar grafia esenţializată
a obiectelor catalizatoare de atenţie este înglobată în pete mari
de culoare transparentă, care, plasate în zonele
limitrofe de întâlnire a elementelor esenţiale
figurative, sunt suprafeţe de o mare calitate picturală. Cum am mai remarcat şi cu alte ocazii,
„preţiozitatea suprafeţelor colorate obţinute cu o
uimitoare ştiinţă în folosirea transparenţelor specifice acuarelei” este o calitate esenţială a lucrărilor sale, care deseori par a fi vitralii însufleţite de
o lumină venită dincolo de ele spre noi. Pe Dinu
Vasiu l-am cunoscut personal. Afară de a fi un
mare acuarelist, a avut şi capacitatea de a scrie
cronică de artă de mare calitate şi intuiţie. De
aceea, îmi permit să-l citez, redând un fragment
din interviul pe care l-a dat ziarului „Transilvania
Expres”, marţi 15 sept. 1998, cuvintele sale fiind
mult mai edificatoare decât orice alt comentariu
– „Am fost atras spre pictura în ulei într-o primă
fază a creaţiei mele, am fost influenţat de sugestiile matisseene, pentru ca mai apoi să pară mai
ilustrativă personalităţii mele pictura în culori de
apă, care mi-a dat posibilitatea unei autonomii
a organizării compoziţiei sau evocării figurative.
Pictând în culori nuanţate, pot părăsi realul, ce
se scurge, se diluează, intrând pe uşa abstractului
de esenţă decorativă, păstrând totuşi strălucirea
suprafeţei, a jocului de geometrii în combinaţii
contrastante. Culorile pure sau tentele rupte susţin
imaginea, dându-i expresie şi viaţă. Eu sunt colorist. Am considerat totdeauna că organizarea în
pagină e importantă într-o compoziţie. Culoarea
şi spaţiul sunt pentru mine coordonate de exprimare a gândului, a impulsurilor ce vin din suflet şi
ajung prin recuzita atelierului la privitor. Ele sunt
nişte mângâieri sau nişte imnuri ale vieţii ce arată
trăirea delicată sau aspră a ceea ce suntem noi şi
natura – culori în tot farmecul lor de reprezentare
în „panerul” inepuizabil al transfigurărilor”.
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