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Pictura lui Vitalie Butescu este o invitaţie spre dincolo, în lumea culorilor, unde în duioşia caselor 
batrâneşti întâlneşti vibraţia înaltă a arhitecturii urbane şi unde veselia straielor de clovn se scurge în zâmbetul trist al 
acestora.

În oraşul râsu’-plânsului, viziunea antinomică a lui Vitalie Butescu ne conduce dinspre pictură spre 
Nichita şi ne reînvaţă să fim contemplativii activi ai acestui pamânt numit România.

Andrei VOLOSEVICI
Primarul Municipiului Ploieşti
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Vitalie Butescu – un peregrin în paradisul culorilor şi al speranţei 

Pictura lui Vitalie Butescu este una a speranţei. Într-o perioadă a derizoriului şi imposturii, spiritele 
adevărate îşi clădesc decalogul existenţial apelând la sau cultivând această miraculoasă putere a sufletului. Puţini 
sunt înzestraţi în zilele noastre cu virtutea credinţei. Esenţa artei lui Vitalie Butescu constă în cultivarea înseninării şi 
a despovărării de rău sau urât. Un veritabil peregrin în paradisul speranţei şi al culorilor, care încearcă să transmită 
semenilor săi, prin metafore plastice, că o veche casă ţărănească, o fântână, un buchet de liliac, un arlechin sau o 
gingaşă făptură feminină, toate constituie un univers ce ţine de esenţa vieţii.

Fără a fi pesimist, conştient şi sigur de talentul său, Vitalie Butescu crede neclintit că tărâmul speranţelor 
noastre este viitorul. Artistul cultivă în demersul său plastic şi exemplul fastuos al trecutului, şi când spunem aceasta 
ne gândim la imortalizarea unor clădiri monumentale din Bucureşti, Sibiu, Balcic. Pictura lui Vitalie Butescu are 
ceva miraculos, configurează virtuţi care dau putere şi substanţă spiritului românesc. Neşovăielnic, sobru şi 
încrezător, pictorul ne spulberă printr-o paletă cromatică inconfundabilă orice deznădejde. El ne demonstrează că 
fiecare dintre noi avem o curgere şi un destin pe care trebuie să ni le asumăm.

Am privilegiul să mă bucur de frumuseţea nepătrunsă a sufletului şi a artei sale. Şi m-am gândit, fără să 
vreau, la „eseurile morale“ ale remarcabilului om de cultură Petru Creţia. Într-un eseu asupra speranţei afirma ceva 
care cred că se potriveşte demersului artistic al lui Vitalie Butescu: „Poţi spera să nu pierzi ceea ce ai sau să 
dobândeşti ceea ce îţi lipseşte, temeiul nădejdii tale acelaşi este: că se află cumva o cale prin Valea Plângerii şi a 
Morţii pe unde, totuşi, se străbate dincolo. Fără altă călăuză decât Speranţa. Ea poate fi numai o amăgire. Mulţi au 
pierit sau au pierdut nădăjduind. Dar cei mai mulţi dintre biruitori au biruit sub semnul ei“. (Petru Creţia, Eseuri 
Morale, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2000, p. 97.)

Resursele uriaşe ale limbajului plastic al lui Vitalie Butescu sunt acelea conferite de faptul că, privindu-i 
orice lucrare, pe orice abordare a subiectului, ai revelaţia descoperirii unui pictor autentic ce foloseşte cu vocaţie 
indubitabilă metafora culorilor. Artistul pictează consemnând pe pânzele sale ceea ce simte în calitate de peregrin 
prin raiul culorilor. Din necuvinte şi aşchii de culoare compune un univers artistic de o frumuseţe inegalabilă. 
Limpede ca apa unui izvor de munte, de multe ori rănit în trecerea sa pe marele drum al vieţii, Vitalie Butescu nu-şi 
abandonează crezul în reperele spirituale profunde. El ne propune, prin magia culorilor, cultivarea efigiei autentice a 
iubirii.

Aceasta este esenţa picturii unui mare artist român contemporan, care are anvergura intelectuală de a sădi 
în conştiinţa oamenilor bucuria şi lumina speranţei, prin arderile sale lăuntrice transferate pe imaculatul pânzei. 

Drd. Laurenţiu GUŢICĂ
Director Muzeul Judeţean Olt
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Şevaletul cu prieteni al pictorului Vitalie Butescu

Meşter adevărat, de mare forţă şi profunzime, Vitalie Butescu readuce simplitatea şi sinceritatea în 
pictură, cu mult curaj şi hotărâre, fără falsă modestie sau apel la soluţii facile. Adept al unei maniere de o uimitoare 
extracţie românească, ce aminteşte de  interbelicele vremuri de aur ale artei de la noi,  pictorul este atât de dedicat 
harului său încât fiecare dintre pânzele sale are o istorie sau măcar o poveste. Temele şi pretextele sale nu sunt 
întâmplătoare, ci reprezintă fragmente de viaţă, din împrejurul lui şi al nostru, de care s-a apropiat cu lumina unei 
mângâieri şi mirarea unui mânuitor de culori.

Fără a-şi uita prietenii dintotdeauna, colombinele şi arlechinii, Vitalie Butescu se dovedeşte tot mai mult 
un descoperitor al peisajului, în special al celui urban. Pune atâta suflet în ce face încât ai zice că realizează adevărate 
portrete ale clădirilor care stau în poză de zeci sau poate sute de ani, ale colţurilor de peisaj pe care le decupează, ale 
perspectivei alese, discrete şi încântătoare.

Ca un pictor invitat la Curtea Regală, Vitalie Butescu trasează portretele importante ale zilei, dar se dedă şi 
la adevărate mărturii de cronică. Subiectele sale nu trebuie să aibă certificat de vedetă ca atenţia şi penelul pictorului 
să pogoare asupra lor. În miticul Balcic a văzut castelul Reginei, dar şi mahalaua tătărească, atât de dragă romanticei 
Suverane, în Bucureşti s-a apropiat de iluminata Cale a Victoriei, cu emblematice gândiri arhitecturale precum 
Ateneul, Palatul Cantacuzino sau CEC-ul, dar a hălăduit, cu penelul la îndemână, şi prin urmele Codrilor Vlăsiei, 
acolo unde natura se întâlneşte cu metaforicele case ale ţăranilor simpli sau cu mănăstirile de sub orizont. Şi astfel a 
ajuns la Ploieşti, prilej de primă închinăciune la Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul şi grăbită, dar revelatoare privire 
spre Halele din apropiere. Găzduirea strădaniei sale la prestigiosul muzeu ploieştean de artă aduce noi prieteni dragi 
sufletului şi încântaţi penelului acestui pictor al sincerităţii pline de lumină şi culoare.

Marius TIŢA
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Vitalie Butescu: ploieştean, din dragoste de artă

Îl cunosc doar din vedere… Dar oare nu acesta e singurul mod în care cunoaştem cu adevărat un artist 
plastic: din vedere, din vederea operelor sale?… Am văzut peisajele sale veneţiene, peisajele sale din Balcic, 
arlechiniii săi, casele sale ţărăneşti şi portretele… şi am avut senzaţia că toate aparţin unui ţinut-gând, unui „oraş“ al 
poetului culorii numit Vitalie Butescu, „oraş“ care îl defineşte.

La 37 de ani, este unul dintre cei mai populari artişti plastici români de azi şi te uimeşte, atunci când te 
documentezi asupra activităţii sale, numărul foarte mare de expoziţii şi aria foarte mare în care a expus. Artistul este, 
aşadar, în vervă!

În 2010, noi, ploieştenii îi edităm un album şi îl avem invitat în cadrul work-shop-ului de artă plastică „Dan 
Platon“. Îi mulţumim că şi-a dovedit încă o dată dragostea de artă şi verva în care se află, acceptând atât editarea 
albumului, în cadrul Zilelor Ploieştiului, cât şi participarea la work-shop-ul aflat la a V-a ediţie şi organizat de Casa 
de Cultură „I. L. Caragiale“ a Municipiului Ploieşti, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus“ şi  
Filiala Ploieşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

În primele trei zile ale work-shop-ului, Vitalie Butescu va picta în Ploieşti. Astfel, clădirile şi peisajele 
noastre vor deveni şi ale lui, se vor alătura celor care deja compun „oraşul“ său personal, iar pictorul va deveni 
ploieştean, din dragoste de artă.

Gelu Nicolae IONESCU
Director al Casei de Cultură „I. L. Caragiale“

a Municipiului Ploieşti
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VITALIE BUTESCU

u
Plămădeală“ din Chişinău, promoţia 1990, secţia Pictură, clasa 
Maestrului Sergiu Fusu

u Absolvent al Academiei de Arte „Ioan Andreescu“ din Cluj-
Napoca, promoţia 1997, lucrarea de licenţă fiind realizată sub 
îndrumarea Maestrului Ioan Nica

u Din anul 2005 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 
România

u În perioada 1996-1998 Vitalie Butescu a participat activ la 
expoziţiile bienale organizate de UAP. A expus şi în galerii 
private din Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, Grecia, Japonia

u În 1999 artistul s-a stabilit la Londra, unde este acreditat de Bayswater Road Artists Gallery pentru expunere şi 
vânzare de lucrări profesioniste

u În martie 2005 a participat la ShopArt de la Hotelul Sofitel, iar în iulie şi august a participat la Tabăra 
Internaţională de Artă Plastică „Nicolae Grigorescu“ din Medgidia şi la Tabăra Internaţională de Artă Plastică 
Inter-Art Aiud. În septembrie a participat la cea de-a IV-a ediţie a Atelierului de creaţie „Pictori peisagişti în 
grădina Palatului Cotroceni“, finalizat în perioada ianuarie-februarie 2006 cu o expoziţie de grup

u În august 2006 a participat la Tabăra Internaţională de Artă Plastică Inter-Art Aiud, iar în decembrie la expoziţia 
de grup „Atelierele Bogdan Pietriş“

u 2005-2006 – colaborează cu Maestrul Bogdan Pietriş
u În luna mai 2007 a participat la cea de-a IV-a ediţie a Taberei de Creaţie „Pictori de azi la Balcic“, finalizată cu o 

expoziţie de grup „Pictori de azi la Balcic“ la Institutul Bancar Român (iunie) şi la Muzeul de Artă din Constanţa 
(august). Cu ocazia deschiderii Festivalului şi Concursului Internaţional George Enescu (1-22 sept. 2007), a fost 
selectat să participe cu lucrări la expoziţia „Europa în sunet şi culoare“ (foaierul Sălii Mari a Palatului)

u În februarie 2008 a avut lucrări selectate la expoziţia de grup „Balcic. Şcoala de la Marea Neagră“ la Galeriile 
Arcade din Bistriţa (5-25 februarie), iar în perioada 29 aprilie-4 mai a participat la Europ’Art Geneva 
International Art Fair, proiect continuat în luna mai cu o expoziţie de grup „Elite Art Gallery @ Europ’Art 2008“ 
la Galeria Artelor a Cercului Militar Naţional. În iulie a participat la expoziţia „O inimă cât o ţară“, dedicată 
personalităţii Reginei Maria şi moştenirii sale artistice, iar în septembrie a avut lucrări selectate la expoziţia de 
grup „Culorile feminităţii“

u În septembrie 2009, cu ocazia Festivalului şi Concursului Internaţional George Enescu, a fost selectat să 
participe cu lucrări la expoziţia organizată în foaierul Sălii Mari a Palatului

EXPOZIŢII PERSONALE

u 1997 septembrie – Art Gallery, Timişoara
u 1997 decembrie – Galeria Bibliotecii Centrale Universitare, Cluj-Napoca
u 1998 decembrie – Art Gallery, Timişoara

Absolvent al Colegiului de Arte Plastice „Alexandru 
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u 2005 februarie – Comisia Naţională Română pentru UNESCO
u 2005 mai – FRACCU, Paris, Franţa
u 2006 februarie – Comisia Naţională Română pentru UNESCO
u 2006 septembrie – Galeria Silva Buşteni
u 2006 noiembrie-decembrie – City Gallery, Botoşani
u 2007 februarie – ArtJazzClub Bucureşti
u 2007 martie – Galeria Artis, Bucureşti
u 2007 iulie – Galeria Artis, Muzeul Judeţean Olt, Slatina
u 2007 octombrie – Ambasada SUA la Chişinău, Republica Moldova
u 2008 august – Spaţiul expoziţional ACVAL, Ploieşti
u 2008 octombrie – Galeria Artis, Muzeul Judeţean Olt, Slatina
u 2008 decembrie – Galeria Atelier Hanul cu Tei, Bucureşti
u 2009 martie – Galeria Ana, Bucureşti
u 2009 martie – Centrul Cultural Habitus, Sibiu
u 2009 mai-iunie – Elite Art Gallery, Bucureşti
u 2009 septembrie – Primăria Municipiului Bucureşti
u 2009 octombrie-decembrie – Ceainăria Greentea, Bucureşti
u 2009 noiembrie – Galeria Artis, Muzeul Judeţean Olt, Slatina
u 2009 decembrie – Holul Ateneului Român
u 2010 februarie – Galateea, BCU Bucuresti
u 2010 mai-iunie – Muzeul de Artă Ploieşti

LUCRĂRI ÎN COLECŢII PARTICULARE ŞI DE STAT

u România, Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, Grecia, Slovenia, Japonia, Marea Britanie, SUA, precum şi în 
muzee de artă contemporană din Bucureşti, Aiud, Medgidia, Constanţa, Slatina

CONTACT: Telefon: 0040.726.117.293
 email: butescu_art@yahoo.com
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Halele Centrale, ulei/pânză, 100x120 cm
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Catedrala, ulei/pânză, 100x120 cm



11

Ghighiu, ulei/pânză, 60x120 cm
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Zamfira, ulei/pânză, 40x50 cm



13

Luminiş, ulei/pânză, 50x60 cm



14

Mănăstirea Ghighiu, ulei/pânză, 30x60 cm



15

Casă la ţară, ulei/pânză, 30x40 cm



16

Foişor, ulei/pânză, 100x100 cm



17

Vărbilău, ulei/pânză, 60x120 cm



18

Plumbuita, ulei/pânză, 50x50 cm



19

Cernica, ulei/pânză, 40x50 cm



20

Stavropoleos, ulei/pânză, 80x100 cm



21

Cişmigiu, ulei/pânză, 80x100 cm



22

Stavropoleos, ulei/pânză, 50x60 cm



23

Mogoşoaia, ulei/pânză, 80x100 cm



24

Coţofeneşti, ulei/pânză, 80x50 cm



25

Stavropoleos, ulei/pânză, 50x50 cm



26

Mănăstire, ulei/pânză, 60x50 cm



27

Casa Minovici, ulei/pânză, 60x50 cm



28

Casă la ţară, ulei/pânză, 30x50 cm
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 Casă la ţară, ulei/pânză, 50x50 cm



30

Mănăstire, ulei/pânză, 50x70 cm



31

Casă la ţară V, ulei/pânză, 60x120 cm



32

Casa Minovici, ulei/pânză, 50x50 cm



33

Podul Minciunilor, ulei/pânză, 60x90 cm



34

Sibiu, ulei/pânză, 50x60 cm



35

Sibiu, ulei/pânză, 50x50 cm



36

Veneţia, ulei/pânză, 60x80 cm



37

Veneţia, ulei/pânză, 50x80 cm



38

Veneţia, ulei/pânză, 60x90 cm



39

Mogoşoaia, ulei/pânză, 50x80 cm



40

Flori, ulei/pânză, 30x30 cm



41

Flori, ulei/pânză, 30x30 cm



42

Flori, ulei/pânză, 100x80 cm



43

Flori III, ulei/pânză, 40x50 cm



44

Floare, ulei/pânză, 40x20 cm



45

Liliac, ulei/pânză, 50x50 cm



46

Muza, ulei/pânză, 40x30 cm



47

Arlechin, ulei/pânză, 70x40 cm



48

Arlechin, ulei/pânză, 70x40 cm



49

Muza, ulei/pânză, 40x30 cm



50

Muza, ulei/pânză, 50x30 cm



51

Arlechin, ulei/pânză, 100x50 cm



52

Arlechin, ulei/pânză, 60x30 cm



53

Arlechin, ulei/pânză, 70x40 cm



54

Minaret, ulei/pânză, 40x50 cm



55

Balcic, ulei/pânză, 40x70 cm



56

Balcic, ulei/pânză, 40x30 cm



57

Castel la Balcic, ulei/pânză, 50x50 cm



58

Balcic, ulei/pânză, 40x50 cm



59

Balcic, ulei/pânză, 30x60 cm



60

Balcic, ulei/pânză, 20x40 cm



61

La mare, ulei/pânză, 30x60 cm



62

La mare, ulei/pânză, 20x50 cm



63

Minaret, ulei/pânză, 50x30 cm



64

Balcic, ulei/pânză, 30x30 cm



65

Balcic, ulei/pânză, 30x30 cm
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