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“Ce minunat e omul, când acest om e adevărat!”
(Menandru – dramaturg atenian – 343-291 î.Hr.)

Artista plastică Roxana Buta este o personalitate cultivată despre care se poate afirma că: “soarta se
opune rar celui înțelept”. Cu mare plăcere am vizitat expoziții personale ale doamnei Roxana Buta
memorând multe din lucrările ei. La vernisajul unora mi-am spus părerea privitoare la calitatea
actului artistic, a picturilor numindu-i “copiii săi cromatici”. Curajul de a pomeni des numele Roxana
Buta, la diverse expoziții și reviste de artă, mi –a fost întărit de pictorul Valentin Tănase, care, a avut
afirmații laudative la adresa lucrărilor plastice semnate Roxana Buta, precum și asupra artistei.
Roxana Buta, inginer chimist și artist plastic realizează tablouri pictate reușite în urma unei alchimii
cromatice fascinante. Pot afirma nu cu falsă modestie că Roxana Buta a cucerit culorile într-un stil
propriu alambicat. Pictează peisaje și flori, compoziții reale sau imaginare, încântătoare, nu pentru a
distrage privirea iubitorilor de artă și frumos ci spre a o îndrepta spre inima admiratorilor de
frumuseți plastice și cromatice. Domină în arta ei eleganța și armonia compoziției, a desenului și a
culorilor folosite, parcă ar fi o rugăciune și mulțumire, în sine, către Creator.
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Frumusețea și delicatețea artei, încântă și încarcă cu un fior proaspăt al unor adevărate și multiple
stări poetice și al unor simfonii cromatice, sensibile și prețioase. Rămâne în istoria contemporană a
artelor plastice românești drept o interpretă a naturii și peisajelor din “basmele românilor”. Și
sufletul artistei și sufletul privitorilor, admiratori de frumuseți plastice, se află într-o emoționantă
intensitate, plină de har, când se află în preajma tablourilor sale. Picturile expuse, intens expresive,
focare energetice de transmitere a emoțiilor, sunt realizate într-un spirit științific, de cercetare
supuse unui subiectivism, criticism de înțelegere umană, care provoacă, solicită și mulțumesc
sufletul estetic. Roxana Buta trăiește într-un foc artistic de încercare a artei plastice prin stilul său
propriu, inovator printr-o alambicare cromatică după formule chimice, ținute încă în secret, pentru
ceilalți confrați în ale artelor. Când te afli la un taifas artistic și înconjurat de tablourile realizate, te
simți de parcă te-ai afla într-o viață, care ai dori să nu se sfârșească niciodată, de parcă te-ai afla
“acasă cu Dumnezeu”. Nimic fără Dumnezeu, așa-i făcută și arta!
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