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TEODOR BUZU: 
 

„Un artist este asem!n!tor unui copac. Dac! nu-i dai la timp soare "i ap!, nu cre"te.” 
 

 
Silvia Constantinescu: Teodor Buzu, 
au trecut aproape 14 ani de la ultima 
conversa!ie pe care am avut-o "i pe 
care am prezentat-o cititorilor publi-
ca!iei CURIERUL ROMÂNESC "i 
apoi în cartea „România - Oameni "i 
idei”. Care sunt evenimentele princi-
pale petrecute de tine "i familia ta în 
aceast# perioad#? 
 
Teodor Buzu: Cel mai important eve-
niment în familia mea e na"terea nepo-
#elului Nicolas Daniel Buzu. Timp de 
14 ani am ajuns la 109 particip!ri la 
expozi#ii de grup, 87 expozi#ii perso-
nale, particip!ri la multe simpozioane 
artistice interna#ionale, premii artistice 
"i Ordinul Na#ional al României. 
 
S.C.: S-au petrecut schimb#ri în modul 
t#u de a vedea lumea din jurul t#u? 
Dac# da, cum le oglinde"ti în arta ta? 
 

 
 

„Un artist este asem!n!tor unui copac. 
Dac! nu-i dai la timp soare "i ap!, nu cre"te”, 

spune Teodor Buzu. 
Foto: © Teodor Buzu. 

 

T.B.: Pentru lucru fizic am nevoie de 
bra#e "i mâini puternice, pentru crea#ie 
am nevoie de aripi. Pentru a-mi vedea 
fa#a, folosesc oglinda; pentru a-mi ve-
dea sufletul, pictez  un tablou.  
Arta este oglinda unde se reflect! visu-
rile noastre. Arti"tii sunt ni"te oameni 
privilegia#i - sunt pu#inii care-"i reali-
zeaz! visurile sale. Tablourile mele 
sunt visurile mele împlinite. Un vis îm-
plinit este "i o expozi#ie. Este rezulta-
tul unui drum lung de anii prin care ai 
trecut. Un artist este asem!n!tor unui 
copac. Dac! nu-i dai la timp soare "i 
ap!, nu cre"te. Soarele r!sare în fiecare 
zi, a r!s!rit în ziua mea de na"tere, la 
fel a r!s!rit nou "i în ziua de na"tere la 
fiecare din noi. A"a c!  fiecare putem 
spune: soarele "i eu suntem fra#i ge-
meni. Când am plecat în Cehia, am lu-
at cu mine acest soare.                  ! 2 

                  
             „Noapte în liman”, hârtie, acuarel!, 100x70 cm, 2012.                 „Miaz!-zi”, hârtie, acuarel!, 101x66 cm, 2014. 

      


