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O fericită întâmplare mi-a transformat masa de lucru în 12 pagini de istorie a
țării noastre, datorită calendarului „București 2018” cu lunile ianuarie-decembrie, cu grafica de vis,
semnată Dumitru Roșu.

Desenele, nu par a fi făcute de mână de om „normal” ar fi zis Corneliu Vadim Tudor.
Ateneul Român, Arcul de Triumf, Palatul Cotroceni, Palatul Regal, Biserica Stavropoleos, Palatul
Parlamentului, Patriarhia Română, Piața Universității, Biserica Sfântul Gheorghe Nou – kilometrul
zero – Enescu și Ateneul Român, Casa Centrală a Armatei, Biserica Bucur, Biblioteca Universitară.
Grafica artistului plastic Dumitru Roșu este de nota 10 plus, încoronată cu mii de mulțumiri artistice
Până nu stai față în față cu opera plastică a domnului Dumitru Roșu, nu-l poți aprecia la justa lui
valoare, pentru că toată noblețea sa stă ca un minunat sens ascuns, în cuvintele sale nerostite. Pe
timp ce te apropii de domnul Dumitru Roșu, constați că este tipul de om care are mai multă minte
decât orgoliu. Un personaj tăcut care știe că a vorbi mult nu este tot una cu a spune multe. Că în
viața, care este ca un examen pe toată durata sa, nu este în folosul nimănui să spui tot ce știi, ci să
știi ce să spui.
Desenele, care reprezintă repere ale istoriei și trecutul țării noastre sunt ca vorbe bune și frumoase
rostite de cineva, și cu tâlc, și pe care le urmezi, sunt folositoare ca floarea minunată și frumos
mirositoare.
Absolvent al Facultății de Geografie din București, al Institutului de Relații Internaționale și al
Facultății de Belearte din New-York.
Răsfoind cu atenție desenele sale și privindu-le cu adâncă pătrundere te simți un realizat al binelui
care trăiește purificarea propriei minți.
Pentru cei invidioși și cu inima neagră, arta plastică a domnului Dumitru Roșu este ca o candelă
aprinsă în mâinile unui orb.
După cum lumina sporește vederea și le orbește pe bufnițe, așa și arta sa plastică, nu îi are pe toți
prieteni: pentru cei lipsiți de bunăvoință nu există, pentru cei cinstiți, cultivați, educați și harnici,
arta sa plastică depășește cu mult inteligența celor ce se cred deștepți.
Arta sa grafică are mare valoare artistică așa cum se găsește făcută de mâna îndemânată a domnului
Dumitru Roșu, a cărui minte creatoare, mină de aur preacurat, nu va sărăci niciodată, orișicâtă
uitare a timpului va veni.
Artistul plastic Dumitru Roșu are o largă înțelegere a frumosului, care poate face fericit orice ochi
pofticios și suflet nobil îmbătat de lumină, cultură, parfum și soare călduros.
Realizările sale plastice au puterea educației artistice și forța de a ridica nivelul cultural al
cetățenilor Țării Românești
Desenele răsărite din nemărginita sa fantezie, în urma unei bogate acumulări din istoria și
monumentele țării, îl transformă într-un vraci misterios, care în verva sa adorabilă, cu multă căldură,
pune pe „tocătorul” artei plastice siguranța sufletului său deschis și proaspăt. Arta sa meticuloasă și
ireproșabilă, va rezista ispitei tuturor bătăliilor verbale a celor cu privirea oblonită, pentru că
artistul plastic, în solemnitatea sa e de o înaltă sensibilitate brand Roșu Dumitru. De reținut: „ochii
sunt martori mai de încredere, decât bârfele șoptite în ureche”.
Experiența sa profesională, de geograf și diplomat care a călătorit în peste 60 de țări ca atașat
cultural, ca turist și interes de serviciu, susțin activitatea sa artistică, pe scara valorilor recunoscute.

Prof. PICTOR COJOCARU VERGIL-COVER Uniunea Artiștilor Plastici – România, Secția
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