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Pictorul, graficianul, portretistul Isai Cârmu s-a
născut la 15 mai 1940 în comuna Pârjota, Râşcani în
familia ţăranilor Grigore şi Maria Cârmu. După absolvirea
şcolii medii din satul natal, în 1957, îşi continuă studiile la
Şcoala Republicană de Arte Plastice „Ilia Repin” din
Chişinău (actualmente Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală”) şi la Institutul Poligrafic din
Moscova (1965-1971).
Din 1971, exercită funcţia de redactor artistic la
Editura „Cartea moldovenească”, ulterior este pictor-şef,
funcţie deţinută în continuare şi la Editura „Literatura
artistică”. Din 1992, activează ca pictor-grafician la
Editura „Litera”.
Debutează ca grafician în 1965, semnând ilustraţiile la
cartea de versuri a lui Anatol Ciocanu Sărutul soarelui. Pe
parcursul întregii activităţi, a semnat ţinuta grafică a peste
500 de cărţi ale autorilor din literatura naţională şi
universală: Pâine de L. Damian, Cucoara, Podurile de I.
C. Ciobanu, Aproape de Gr. Vieru, Disc, Delfinul de G.
Meniuc, 100 sonete de dragoste de P. Neruda, Lirică de F.
Petrarca ş.a. De asemenea, s-a manifestat şi în domeniul
afişului şi placardei politice şi de publicitate, designului,
graficii de revistă, portretului.
Pe Isai Cârmu îl cunosc şi micii cititori. Dumnealui a
îmbrăcat în haină grafică multe cărţi destinate copiilor în
care „văzul lăuntric al pictorului caută să se identifice cu
văzul copiilor” (Eleonora Barbas): Lie-lie, ciocârlie de Gr.
Vieru, Columb în Australia, Ministrul bunelului de S.
Vangheli, Ce te învaţă o povaţă de A. Scobioală, Hora
Mare de D. Matcovschi, Cucuieţi şi zâmbăreţi de P. Cărare
ş.a. A semnat grafica pentru circa 200 de volume din
colecţia „Biblioteca şcolarului” apărută la Casa Editorială
„Litera”.
Pe parcursul anilor, a organizat expoziții personale, a
participat activ la numeroase expoziții republicane și
internaționale de ilustrație și arta cărții, printre care:
Concursul „Arta cărţii” (1970, Moscova, Federaţia Rusă);
Concursul Internaţional „IBA” (1970-1989, Leipzig,
Germania); Bienala Internaţională de Placarde (1971,
Varşovia, Polonia); Bienala „Ilustratori di libri per ragazzi”
(1976, Bologna, Italia); Concursul „Arta cărţii” (1980,
Bratislava, Cehoslovacia); Expoziţia „Grafica de carte”
(1983 – Elveţia, 1985 – Norvegia, 1988 – Germania, 1990
– Austria, 1993 – România), de asemenea expoziţii
colective în Japonia, Canada, SUA şi alte ţări.
În semn de recunoaștere a valorii creației sale artistice i
se decernează următoarele premii: Premiul şi Diploma
„Ivan Fiodorov” (Moscova, 1985); Premiul „Moisei
Gamburd” (2000); Premiul „Ilie Gravorul” pentru cea mai

bună prezentare grafică în cadrul Salonului Naţional de
Carte de la Chişinău (1995, 1998); Premiul „Cea mai
reuşită prezentare grafică a cărţii pentru copii” (1997)
pentru colecţia „Biblioteca şcolarului” și Premiul „Igor
Vieru” (2009) pentru întreaga activitate în domeniul
ilustraţiei de carte pentru copii în cadrul Salonului
Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret din Chişinău.
Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova
(1968).
Deţine Medalia „Editor Emerit” (1975), Titlul
„Maestru în Artă” (1996), Medalia „Mihai Eminescu” din
România (2000), Ordinul „Gloria Muncii” (2000).
În 2010 pictorului Isai Cârmu i s-a conferit „Ordinul de
Onoare” pentru „merite în dezvoltarea artelor plastice,
succese în activitatea de creaţie şi contribuţie la afirmarea
valorilor spirituale naţionale”, iar în 2011 a devenit Laureat
al Premiului Naţional al Republicii Moldova pentru arta
plastică.
Artistul plastic Isai Cârmu s-a stins din viață la 5 mai
2015.
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Dragostea mea a fost, este şi va fi până la
sfârşitul vieţii culoarea. Culoarea prin care
exprim totul. Adică mă exprim pe mine.
Culoarea este dragostea mea de o viaţă.
***
Pictorul e dator să se apropie de Carte cu
respect şi delicateţe – cu capul descoperit, ca
într-o zi de duminică. Să împărtăşească un
respect nemărginit faţă de literatură în genere şi
faţă de lucrarea dată în special.
Isai Cârmu
Isai Cârmu face parte dintre acei aleşi ai
meseriei care socot că Cartea trebuie să aibă un
efect binefăcător asupra ochilor, sufletului şi
minţii celor care o contemplă. (…) Corelaţia
dintre două arte, a imaginii şi a cuvântului,
pentru Isai Cârmu este firească.
Eleonora Barbas
Şi cartea pentru copii l-a câştigat demult
pe Isai Cârmu. El a făcut din ilustraţia destinată
celor mici tot atât cât făcuse şi Grigore Vieru cu
poezia adresată acestora. Adică (…) s-a făcut o
substituire de limbaj, ambii comunicând cu micii
oameni într-un grai familiar acestora, însă
nesimplificând adâncurile.
Eugen Lungu
Artistul Isai Cârmu ştie să ne transmită
emoţia lui, obligându-ne şi pe noi s-o trăim, să
ne-o însuşim.
El rămâne un slujitor credincios al graficii
de carte, cu ochi atent, instruit, rafinat…
Emilia Gheţu
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