
Benedict Ganescu  

 

 
Grafician. S-a născut la 14 ianuarie 1929, în Craiova. A decedat la 2 august 1996 

în Bucureşti. După absolvirea Liceului Comercial Gh. Chiţu din urbea natală, 

urmează Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti (1949 – 

1953) unde îi are ca profesori pe Ressu şi pe Dărascu. Devine din 1954 membru 

U.A.P. şi începe o bogată carieră artistică, participând la expoziţii colective de 

profil, - colaborând la reviste – cu desene şi caricaturi, ilustrând opere literare, 

executând decoruri şi costume pentru Teatrul din Galaţi (piesele Aulularia de Plant 

şi R.U.R. de Karel Capek pentru Doi tineri din Verona de Shakespeare la Teatrul 

Naţional din Craiova şi pentru Travesti de Aurel Baranga, la Teatrul din Constanţa, 

şi realizează filmul de animaţie Mimetism care primeşte o distincţie la Festivalul de 

animaţie de la San Francisco, lucrează în redacţia revistei Urzica (1952-1958), 

trimite desene la Gazeta Literară, Luceafărul, Ateneu, Contemporanul, este 

instructor artistic la revista Tribuna României (1971-1989) şi participă la 

reînfiinţarea revistei Ramuri din Craiova.Ca ilustrator de carte, l-au consacrat 

ilustraţiile pentru Păcală în satul lui de Slavici, Alte nişte fabule de Marcel 

Breslaşu, poemul Aventuri lirice de Geo Dumitrescu, Gargantua şi Pantagruel de 

Rabelais pentru care primeşte Premiul U.A.P. pentru grafică (1969), Recital 

extraordinar de Romulus Vulpescu (Editura Seghers, Paris), Sceptrul singurătăţii 

– poeme de Gh. Istrate.; Mitul faurului aburit, volum de Al.Oprea; Poeme 

europene de I.Mărgineanu, Bas relief with heroes de Nichita Stănescu, volum 

editat la Memphis State University Press din America. A mai realizat numeroase 

coperte şi ilustraţii pentru caiete – program la Război şi pace de L.Tolstoi, la 

Comedia erorilor de Shakespeare pentru care primeşte Premiul Academiei (1966), 

la Pretendentul american de Mark Twain, coperţi pentru volumele Les poemes de 



l’annee de Alain Bosquet şi Pierre Seghers (Editura Seghes, Paris), la Versuri de 

Yeats, coperte pentru discuri (la Gaiţele de Kiriţescu) ş.a. Lucrări ale sale participă 

postmortem la diverse manifestări expoziţionale din ţară şi de peste hotare. 

 

Comentarii critice: “La Benedict Gănescu stilizările se realizează într-un mod 

deosebit. De altminteri sunt mai mulţi ani de când graficianul a dobândit un stil 

personal, imposibil de confundat. Şi drumul său e acela al unui artist care parcurge 

cu fermitate etapele, nu le sare, rămâne în interiorul unei viziuni foarte 

caracteristice. La prima vedere, desenul lui Gănescu pare o construcţie barocă, 

elementele eterogene se aglomerează, alcătuind portrete şi scene aparent hilare. În 

realitate, luciditatea artistului îl face să descopere simplitatea atitudinilor 

oamenilor, a frustrărilor lor… Gănescu iubeşte viaţa, făpturile lui semănând cu 

nişte insecte stranii…” 

       DAN GRIGORESCU, 1967 

 

„Desenele lui Benedict Gănescu sunt rezultatul unei admirabile elaborări: elaborare 

atât de minuţioasă şi complexă, atât de activ urmărită sub lumina ideii, încât 

graniţele dintre conţinut şi formă ard. Formele sunt articulate în sisteme chibzuite, 

arabescurile cresc din aproape în aproape, confirmându-se unele pe  altele, 

anatomiile inventate se impun prin logica lor interioară (omul apucător are mâna 

mai lungă).” 

       GETA BRĂTESCU, 1968 

 

„… Artistul este un subtil comentator – cu mijloacele desenului – al 

comportamentelor morale şi al profilurilor spirituale pe care le întâlneşte la 

personaje reale sau aparţinând unor opere literare. Prin incisivitatea observaţiei şi 

gravitatea cu care tratează fiecare atitudine sau motiv, el depăşeşte în mod evident 



domeniul caricaturii, al şarjei, acţionând cu scăpărătoare inventivitate şi forţă 

analitică în zonele cele mai rafinate ale umorului. Desenele sale sunt rodul unei 

stări imaginative alimentate de inepuizabilele resurse comice sau traficomice ale 

spectacolului cotidian al lumii.” 

      Constantin Prut, 1982 

 

„Ceea ce ne-a rămas de la el constituie nu numai o operă, dar şi nade pentru 

revoluţionarea artei grafice pe care Benedict Gănescu a gândit-o totdeauna la 

aceeaşi dimensiune cu pictura, cu sculptura, cu arta monumentala ori scenografia. 

Benedict Gănescu găsise un cifru grafic cu care îşi controla dimensiunile 

imaginaţiei. Împătimit al cifrelor şi al soluţiilor spaţiale, el era posesorul unei 

constelaţii pe care o mişca pe un cer propriu, în căutarea unui refugiu prin care să  

privească şi Dumnezeul tuturor proporţiilor. Geometrul Benedict Gănescu s-a 

apropiat târziu de culoare. Prudenţa lui dă măsura respectului pe care artistul îl 

acordă armoniilor picturii – şi ne sunt mărturie replicile lui plastice apropo de 

poezia lui Ion Barbu, pe care nimeni până acum nu a făptuit-o mai adecvat. 

Benedict Gănescu a deschis o nouă lectură a graficii româneşti. În suitele lui de 

compoziţii, structuri, geometrii şi mecanisme astrale, el intuia percepţia unui ochi 

neviciat, a unui ochi virgin al universului, care să armonizeze cu Pământul şi cu 

energiile inteligenţei sale finale.” 

      GHEORGHE ISTRATE, 1998 

 

„Stăpânea alb negrul ca nimeni altul. Avea  voluptatea cuceririi prin linie a 

suprafeţei. Culoarea, iubirea secretă a artistului, se situa în zona jocurilor subtile, 

de tonalităţi rafinate, armonice, de o mare expresivitate.” 

      ION TRUICĂ, 1999 

 



„De remarcat este faptul că Benedict Gănescu, în tot ce a făcut, totdeauna a 

fost Benedict Gănescu, un Benedict Gănescu aparte, cu totul şi cu totul original, 

unic în arta românească. El este întâi filosoful apoi artistul, artistul în adevăratul 

înţeles al cuvântului. Fiecare desen al lui, fie o schiţă de decor, fie o schiţă de 

costum, fie o ilustraţie de carte, fie un afiş, o caricatură sau o banală mapă pentru 

discuri (a făcut şi din acestea cu aceiaşi seriozitate şi talent) este un prilej de 

analiză profundă de a pătrunde şi a înţelege mesajul. 

 De aceea pentru unii, Benedict Gănescu pare ermetic, pentru unii Benedict 

Gănescu se lasă „citit” greu. În asta constă unicitatea lui şi apoi felul inconfundabil 

în care desena. El nu este un „geometru” cum l-au categorisit unii, el nu este un 

„stilist” cum l-au categorisit alţii, el a revoluţionat grafica românească într-o 

perioadă când era pe culmi, când graficieni ca Petre Vulcănescu, Val. Munteanu, 

Mihu Vulcănescu, Geta Brătescu, Tia Peltz, Ligia Macovei, Eugen Taru şi mulţi, 

mulţi alţii îi duseseră faima până hăt, departe.” 

      GABRIEL BRATU, 2008    

 

Expoziţii personale: 

1956 – Sala N.Cristea, Bucureşti 

1967 – Sala Dalles, Bucureşti 

1971 – 1984 – Muzeul Literaturii Române, Bucureşti 

1998 – Retrospectivă la Muzeul Cotroceni 


