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Expozitie de Pasti a celor trei pictori Traistariu
72

Calitatile artistice de exceptie ale cantaretului constantean Mihai Traistariu nu sunt si singurele de
care se bucura familia acestuia. Mai nou, fratele solistului, Vasile Traistariu, pictor, intra in atentia
publicului suedez printr-o colectie de 250 lucrari care vor ramane expuse, timp de o luna si jumatate,
pe tarmurile reci ale Nordului. Acesta s-a nascut pe 10 mai 1975, in Piatra Neamt si este al doilea,
ca varsta, dintre cei patru frati ai cunoscutului interpret de muzica usoara. Vasile Traistariu a absolvit
Facultatea de Arte Plastice la Iasi, sectia pictura, avandu-l ca profesor pe Dan Hatmanu, elevul
preferat si cel mai stralucit al celebrului Corneliu Baba. 

Atat Mihai, cat si Vasile au mostenit genetic talentul artistic... de la parintii acestora: tatal lor,
Gheorghe Traistariu, a fost un foarte cunoscut si apreciat pictor in Piatra Neamt, iar mama celor doi,
Natalia, a cantat in tinerete in celebrul concurs din acele vremuri, "Steaua fara nume\". Desi niciunul
dintre parinti nu mai este, astazi, in viata, cei doi copii duc mai departe pasiunea acestora. Mai mult,
dragostea pentru pictura este continuata si de verisoara cantaretului, Silvia Traistariu, in varsta de
27 de ani, absolventa a Facultatii de Arte din Cluj. 

Se pare chiar ca si afectiunea dintre frati se manifesta... tot artistic. Satul sa-i ofere logodnicei sale,
de ziua numelui, acelasi tip cadouri (parfumuri, bijuterii, haine), Mihai  apelat la fratele sau pentru un
dar original. Astfel, i-a trimis pe e-mail doua poze cu Ioana si a asteptat cateva zile. Vasile Traistariu
a realizat portretele in doua variante: clasic si... futurist. Daca primul portret a incantat-o la maxim pe
Ioana, cel de-al doilea i-a amuzat, totodata, pe indragostiti, intrucat chipul viitoarei neveste a
cantaretului era ilustrat, in mod artistic, cu crengi si radacini.  In semn de pretuire pentru cei dragi,
solistul ne-a marturisit ca intentioneaza sa organizeze, de Pasti, pe cont propriu, o expozitie ampla,
expozanti fiind cei trei pictori ai familiei Traistariu.
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