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Revista  Mea
Literatura și arta

Treaba artistului nu este
să cedeze disperării, ci să

găsească un antidot
pentru goliciunea

existenței .
de Woody Alen



 Primul argument este acela că prin artă, oamenii învață să-și expună
sentimentele. De exemplu, un pictor, atunci când pictează o furtună,
poate fi nervos în acel moment, prin realizarea lucrării reușind să-și

exteriorizeze sentimentele. Prin artă nu se înțelege doar pictură, muzică,
dans,teatru, literatură. Oricare dintre acestea ajută la formarea

caracterului și personalității unei persoane,mai ales a tinerilor care
astăzi nu prea știu să-și exteriorizeze sentimentele.

 Al doilea argument se referă la modul de formare al oamenilor, dar la
cunoașterea trecutului. Educarea nu constă doar în a ști să scrii, să

citești, ci și în a-ți cunoaște trecutul și marii reprezentanți ai țării. De
exemplu, o persoană ce nu a vizitat niciodată un muzeu, nu a ascultat

niciodată muzică clasică sau nu a citit niciodată creații ale marilor poeți
și scriitori nu are același nivel de educație cu una care a citit cel puțin o

poezie.

În opinia mea, arta are un rol important în educarea tinerilor.
Cea mai frumoasă exprimare a gândurilor omului este arta. Începuturile ei se

pierd în negura istoriei.
Pentru a-mi susține opinia, voi utiliza două argumente ce sper să vă

convingă că nu greșesc.

  În concluzie, arta are un rol în educare tinerilor, unul foarte important,
motivele fiind explicate mai sus. A exclude arta din educația unui copil este

sinonim cu a exclude educația din creșterea unui copil.

,,Arta este oglinda magică pe care o creăm pentru a transforma visele invizibile în lucruri vizibile.
Pentru a ne vedea chipul folosim o oglindă, arta o folosim pentru a ne vedea sufletul."

 
George Bernard Shaw

Viaţa e o sublimă operă de artă.
 Nu există poezie mai frumoasă decât să trăieşti deplin.



         În data de 31 ianuarie 2022 , ora 12:00 , va avea loc o conferință , online , unde vor fi  prezentate revistele

electronice  ,, Literatura și arta ,, ,  de către elevii Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din

Chișinău , proiect coordonat de d-na Ctitor Tatiana . 

   Veți avea parte de o oră plină de informații noi și utile !

Vă așteptăm cu mult drag pe toți iubitirii de artă și de frumos !

 
 
 

                                

 Coordonatorul proiectului : Ctitor Tatiana 
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Oameniii dobândesc cunoștințe proporțional cu curiozitatea lor ...



Fiecare din noi are un orator în interior.
Emoția este parte din Arta Oratorică.
Trebuie să ai încredere în el și să-i dai voie să vorbească.

Nu mai contează ce ai scris pe foaie.
Vorbește exact ce simți.
Toți simt emoțiile pe care le ai și tu.
Toți înțeleg doar dintr-o privire starea ta.
etc… Tot ce te face să primești plăcere din fiecare secundă de pe scenă.

Atunci când vorbim în fața unui public livrăm pur și simplu un text sau trăim o Artă?
Bună întrebare, până la urmă o numim Arta Oratorică. Ce ar însemna faptul că este o Artă? Dacă după dexonline, atunci
arta înseamnă : “Activitate care folosește mijloace de exprimare specifice pentru a produce valori estetice“. Eu aș spune

altfel: Arta este ceea ce transmite o emoție. Oratoria este o artă care poate transmite emoții. Ca să poți transmite ceva
trebuie să ai sau să poți genera aceste emoții.

De multe ori aud fraza că nu pot vorbi deoarece am emoții, de fiecare dată zic: Felicitări ești aproape de ceea ce înseamna Arta
Oratorică, acum contează să putem să le transmitem celor din sală aceste emoții.

Uneori auzim un discurs care ne rămâne pentru toată viața în minte și ne întrebăm ce a făcut special acel orator? Cel mai des
răspundem: “a vorbit din suflet”. Da, este adevărat, a vorbit din suflet și ne-a făcut să înțelegem ce simte cu adevărat.

Pentru a vorbi din suflet ar fi bine să înțelegem câteva lucruri:
1.
2.
3.

Oratoria devine Artă atunci când:

Atât timp cât suntem vii, avem emoții! Atât timp cât suntem vii putem trăi Arta Oratorică!
 
 

https://dexonline.ro/definitie/arta


Fii încrezător, nimeni nu vrea să asculte o persoană care e nervoasă sau care nu pare să creadă ceea ce zice !
Trebuie să crezi ceea ce spui, dacă nu, nimeni nu o va face !
Pregatește-ți discursul din timp, și citește-l cu voce tare de câteva ori ănainte să ăl susții public.
Crează-ți o  “persoană/imagine de scenă”, nu încerca să pari prea diferit sau să te îmbraci ciudat, dar este mult mai
bine să te porți diferit atunci când ții un discurs față de cum ești la job. Pe scena ești doar tu, toți trebuie să te asculte, și
acolo poți fi cine vrei tu.
Fă o bună impresie, imbracă-te frumos, fii mereu curat și evită extravagantele !
Respiră, este foarte important să respiri ! dacă nu respiri, vei avea tendința să te grăbești și să sari peste anumite
fraze.
Trebuie să ai contact vizual, să stai tot timpul drept, să nu iți ții mâinile ăn buzunare, și să nu te plimbi agitat !

Imaginează-ți că ești intr-o bulă, că ești singur și nimeni nu poate să te vadă, gandește-te că joci un joc, dacă începi să îți faci
griji, te vei încurca!
Nu trebuie să îți fie frică de public, ei trebuie să se teamă de tine, întalnește-le privirea și fă-i să se uite în altă parte !
Imaginează-ți că fiecare persoană trebuie să meargă la toaletă chiar in acel moment, iar cuvintele tale trebuie să fie importante
și urgente pentru a-i reține în sală până termini ce ai de spus.
Mulți oratori încep discursul vorbind tare, și treptat vorbesc tot mai încet, evită să faci așa, și mai degrabă, încearcă să
alternezi volumul în funcție de efectul dramatic. Apleacă-te în față, lovește încet pupitrul, pașește cu pași apasați, strigă,
șoptește !
Dacăîte incurci, nu-ți cere scuze, publicul este nemilos, încearcă să ieși din încurcătură!

Iata ce pasi trebuie urmati pentru a deveni un bun orator :

 
Sfaturi de urmat pentru a deveni un bun orator :

 
1.

2.
3.

4.

5.



Când eram adolescentă, obisn̦uiam să mă îndrăgostesc de mai
toate personajele pe care le întâlneam. Si̦ pentru că aveam mult

timp liber si̦ întâlnirile de acest gen îmi plăceau la nebunie, am făcut
să am multe întâlniri.

Una dintre îndrăgosteli a fost de Contele de Monte Cristo. Sțiti̦
povestea tânărului marinar Edmond Dantes care, trădat, ajunge

să fie inchis ani buni în Castelul D'If, apoi cunoasțe un abate
inte̦lept care îi dă mult sțiintă̦ si̦ secretul comorii de pe insula

Montecristo. Îmi plăcea de Dantes pentru că mi-l imaginam brunet
si frumos. Nu mai sțiu dacă în Dumas ne zicea cum e, dar eu asa̦
m-am îndrăgostit de el. Si̦ l-am iubit pentru că o iubea frumos pe
Mercedes. Era curajos si̦ curios. Era inteligent si̦ abil. Nu mai sțiu
dacă avea simtu̦l umorului, nu cred că se zicea sau arăta asta în

carte. Sția să asțepte si̦ nu deznădajduia niciodată.

 

Edmond Dantes - Contele de Monte cristo, Alexandre Dumas 1.

Vitoria Lipan, eroina lui Mihail Sadoveanu din
„Baltagul” reprezintă femeia-detectiv a literaturii
române. Ea dovedesțe dragostea pe care i-o

poartă sotu̦lui ei prin decizia de ai îi face dreptate
prin propriile forte̦ si̦ în acelasi̦ timp rămâne o

mamă iubitoare si̦ protectoare. Un „Hamlet feminin”
(G. Călinescu), construiesțe portretul femeii

puternice din lumea arhaică, stăpână de sine,
femeie credincioasă, superstiti̦oasă ce prin

inteligenta̦ si̦ intuiti̦a de care dă dovadă reuse̦sțe să
prindă criminalii so̦tu̦lui său.

2. Vitoria Lipan - Baltagul , Mihail Sadoveanu

Otilia, cea care dă misterul romanului lui
George Călinescu „Enigma Otiliei”

reprezintă idealul feminin al acestuia,
mărturisind că Otilia este „eroina mea

lirică, tipizarea mea în ipostază fminină”.
Fata de optsprezece ani se remarcă
prin copilăria pe care reuse̦sțe să o

împletească cu maturitatea si̦ prin
imprevizibilitatea de care dă dovadă.
Pentru Costache ea este „fe-fe-fetita̦

mea”, pentru Felix este o femeie
superiară, adirabilă pe care nu o poate

înte̦lege, pentru Pascalopol este o
femeie în devenire, pentru Stănică Rati̦u

ea este o fată desțeaptă, iar pentru
Aglae si̦ Aurica este o zănatecă.

3. Otilia - Enigma Otiliei , George Călinescu



Mara, personajul principal din romanul cu același nume al lui Ioan

Slavici, este o văduvă ce domină prin putere și complexitate. George

Călinescu vede în Mara „tipul comun al femeii de peste munţi şi în

genere al văduvei, întreprinzătoare şi aprige, la care apare proporţia

aceea de zgârcenie şi de afecţiune maternă, de hotărâre bărbătească şi

de sentiment al slăbiciunii femeieşti”, iar Nicolae Manolescu o

consideră „prima femeie capitalist din literatura noastră”, iar portetul

fizic dat de autor îi completează imaginea „Muiere mare, spătoasă și

cu obrajii bătuți de soare, de ploi și de vânt”.

Zoe Trahanache, peronajul feminin din „ O

scrisoare pierdută” a lui Ion Luca Caragiale este

prima femeie din opera autorului care nu face

parte din lumea mahalalelor, ci din burghezie. Zoe

își afirma caracterul în fața oricui, este inteligentă,

ambițioasă, încearcă să pară o doamnă distinsă,

fidelă și o familistă convinsă. Desi nu are dreptul

de a participa la viața politică, aceasta reușește să

își impună candidatul în favoarea intereselor

personale.

4. Mara - Mara , Ioan Slavici

5. Zoe Trahanache - O scrisoare pierdută , Ioan
Luca Caragiale 



– Stimate domnule Eugen Doga, sunteţi protagonistul a două concerte de excepţie cu genericul „Toamnă romantică”, prezentate în serile de 25 şi 26 octombrie pe scena Palatului Naţional „Nicolae Sulac”. De ce aţi ales acest
titlu pentru spectacolele în care răsună muzica Dvs.? 

Toamna aceasta e deosebit de frumoasă, splendidă. Fiindcă noi suntem produsul naturii, ea ne face mai cuminţi, mai aşezaţi, mai puţin agitaţi, încât putem să ne concentrăm asupra unor lucruri care ţin de spiritul şi de sufletul nostru.
Ideea cu „Toamna romantică” m-a trăsnit anume în acest cadru al naturii ce şi-a pus veşminte de sărbătoare.

– Toamna e şi un simbol al vârstei Dvs. de 85 de ani?

Nu, nu e vorba de vârsta mea. În general, timpul e relativ. Uneori faci într-un an cât nu faci în zece. Eu cred că s-a adunat multă lume frumoasă, talentată şi acum e momentul să fie scoasă la suprafaţă. Au apărut mai mulţi tineri foarte
talentaţi – Valentina Naforniţă, Olga Busuioc, Mariana Bulicanu, Dumitru Cârciumaru – ei sunt de aici, din Chişinău, nu trebuie să-i caut nu ştiu pe unde. Toamna a adus o roadă bogată în domeniul culturii şi e bine s-o vedem în scenă.

– Pentru Dvs. un concert e un stres?

Stresul e între cei patru pereţi unde artistul creează sau repetă, îşi cizelează măiestria. Iar un concert, un spectacol nu mai e stres, ci o explozie de bucurie. E ca şi cum ai apăsa pe o clapă şi s-ar auzi un sunet divin. O ieşire în scenă e o
fericire deplină.

– Cine sunt invitaţii speciali ai Dvs. la această „Toamnă romantică”?

Mă onorează cu prezenţa doi mari artişti din România, Florin Piersic şi Paula Seling, ei sunt bijuteriile concertului. Mă bucur că a putut veni şi Veronica Cnaub, o nemţoaică din Estonia, ea interpretează piesele „Adio”, „Ochii tăi negri”
şi o melodie consacrată tuturor mamelor. În scenă evoluează Orchestra Simfonică „Teleradio Moldova”, Orchestra Filarmonicii de Stat „Serghei Lunchevici”, corul Sălii cu Orgă, corul de copii al Liceului „Ciprian Porumbescu”.

– V-a sprijinit cineva în organizarea acestor două spectacole muzicale extraordinare?

Da, da, vreau să-i mulţumesc în mod deosebit lui Nicolae Avram care se află în fruntea Uniunii Cultural-Artistice „Vatra Neamului”. E un om foarte bun la suflet care susţine multe proiecte culturale. Iată un exemplu de businessman
care ţine la spiritualitatea neamului său.

– Cum sunt spectatorii dvs.?

Frumoşi, sensibili, atenţi. De obicei, la astfel de concerte vin oameni de condiţie medie. Persoanele de rang înalt nu prea vin la astfel de evenimente. Îi am în vedere pe cei din conducerea de vârf a ţării. Îi invităm, le rezervăm bilete,
dar locurile lor adesea rămân goale. Faptul acesta arată indiferenţa lor pentru cultură.

– Ce le puteţi spune oamenilor care vă ascultă şi vă admiră muzica?
Să creadă în puterea artei de a mângâia sufletele. Muzica ne poate ajuta să fim mai vitali, mai puţin apăsaţi de nevoi, mai luminoşi.

„Muzica ne ajută să fim mai puţin apăsaţi de nevoi, mai vitali”
Eugen Doga (n. 1 martie 1937, Mocra, RASS Moldovenească, azi

Republica Moldova) este un compozitor moldovean, membru titular al
Academiei de Științe a Moldovei (1992).



Bălți , 18 ianuarie 2022

 Multstimate Poet , Mihai Eminescu ,

Îți scriu eu , încă un adolescent care la fel ca și mulți alții de mic a fost legat de operele

maiestății dumneavoastre. Cu pași mărunți , cu multe greșeli gramaticale am reușit să îți

citesc proza .  De la "Somnoroase păsărele" până la "Ce te legeni?..." și chiar ajungând la

"Scrisoarea a III-a" , m-ai încântat cu limbajul artisitc plin de figuri de stil și imagini artisitce

care mi-au înfățișat o natură plină de emoții cum niciun poet nu a reușit să o facă! De

asemenea, mi-ați oferit una dintre cele mai mari opere lirice: "Luceafărul", o poezie deosebită

bazată pe tema condiției omului de geniu, .. știi că am stat mult cu profesoara de limbă și

literatură romînă la opera dată , dar nu sunt sigură că nici acum o cunosc la perfect , dar

chiar îți promit , voi reveni peste ani la ea și poate atunci îi fac față .

M-ați învățat că un om sensibil, receptiv la stimulii naturii nu reprezintă un om naiv, care nu

observă realitatea dură a timpurilor contemporane. De exemplu, în "Scrisoarea a III-a" ai

înfățișat fără subtilitate ipocrizia și falsul patriotism al marilor personalități ale perioadei

tale, pedepsindu-le comportamentul prin versuri și cuvinte potrivite.

  Însă, apreciez că i-ai învățat pe oamenii care-ți citesc poeziile să găsească binele din rău, să

înțeleagă că natura își urmează cursul firesc indiferent de acțiunile oamenilor și își caută

dreptatea.

  Vă apreciem pentru întreaga viață dedicată liricii românești, dându-ți viața pentru

principiile corecte și frumoase! Ați fost și veți rămâne un simbol al poeziei românești!  

 
Cu drag , Eu , o elevă ca oricare alta de pretutindeni !
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„Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui,

nicicând.”

 — Mihai Eminescu
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 Gheorghe TĂTTĂRESCU
 

 (octombrie 1820, Focşani - 24 octombrie 1894, Bucureşti)
 

A început să picteze ajutându-l pe unchiul său, Nicolae Teodorescu (1799 – 1880),
zugrav de biserici. Continuă studiul picturii la Şcoala de zugravi din Buzău, fondată

de unchiul său. În 1844, împreună cu unchiul său, pictează mănăstirea Răteşti.
Cu ajutorul episcopului Buzăului, Chesarie, obţine o bursă de studii la Academia

San Luca din Roma (1845 – 1851). Aici i-a avut ca profesori pe Natale Carta (1790 –
1884), Giovanni Silvagni (1790 – 1853) şi Pietro Gagliardi (1809 – 1890). Sub
îndrumarea profesorilor săi, se formează în spiritual academismului italian,

executând copii după Raphael, Bartolomé Estéban Murillo, Salvatore Rosa, Guido
Reni şi alţii.

Tattarescu a participat la revoluţia de la 1848. A pictat portretele revoluţionarilor
Gheorghe Magheru, Ştefan Golescu aflaţi în exil, iar în 1851 pictează portretul lui
Nicolae Bălcescu (în trei replici aproape identice). Idealul eliberării naţionale şi al
edificării unei Românii moderne este transpus în compoziţii alegorice cu subiect
revoluţionar (Renaşterea României, 1849, 11 Februarie 1866 - România Modernă,

1866) sau cu subiect patriotic (Unirea Principatelor, 1857).
O mare parte din activitatea sa artistică a fost dedicată artei religioase, creând un
stil personal influenţat de academismul italian şi parţial de iconografia tradiţională

bizantină. În perioada 1853 – 1892, cu ajutorul elevilor săi, a pictat, în spirit
neoclasic, peste 50 de biserici din Bucureşti (biserica Sf. Spiridon) şi Iaşi

(Mitropolia din Iaşi), precum şi Biserica Greacă din Brăila sau biserica mănăstirii
Ciolanu din judeţul Buzău.

Împreună cu Theodor Aman a înfiinţat, în 1864, Şcoala de Arte Frumoase din
Bucureşti, unde a desfăşurat o bogată activitate ca profesor de pictură, fiind mai

apoi şi directorul ei în anii 1891 – 1892.
În 1865 a scris lucrarea „Percepte şi studii folositoare asupra proporţiunilor

corpului uman şi desene după cei mai celebri pictori".
Casa pe care a cumpărat-o în Bucureşti în 1855 şi în care a locuit timp de aproape

40 de ani a fost transformată în muzeu şi a fost deschisă publicului. Înfiinţat în
1951, Muzeul Gheorghe Tattarescu adăposteşte o mare parte din lucrările sale.



În anii 1500 arta nu era considerată drept o ocupati̦e potrivită pentru un gentleman. Asta pentru că implica munca cu mâinile.

Numele întreg al lui Pablo Picasso conti̦ne 23 de cuvinte. El este compus din nume ale membrilor familiei lui, precum și nume ale unor sfinti̦.
Numele întreg este Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr
Patricio Clito Ruíz y Picasso.

Pablo Picasso a învăta̦t să deseneze înainte să învete̦ să meargă, iar primul cuvânt pe care l-a rostit nu a fost “mama” sau “tata” ci
“lápiz”, adică creion în limba Spaniolă.

Goticul este un termen care la origine a circulat printre artiștii italieni din perioada Renașterii. In comparati̦e cu clădirile clasice, catedralele
gotice medievale erau atât de “grosolane” încât doar goti̦i sau niste oameni barbari  le puteau produce.

Curiozități din lumea artei 

Cu ajutorul razelor X, sub pictura vizibilă a tabloului „Mona Lisa" au fost descoperite alte 3 versiuni anterioare. În 1912, când a
fost furat din muzeul Luvru tabloul Mona Lisa aparti̦nându-i lui Leonardo da Vinci, au fost vândute în lume 6 falsuri la pretu̦ri

colosale. Tabloul original a fost găsit abia după 3 ani!

Cea mai mare statuie din lume este Muntele Rushmore, unde sunt sculptate în stâncă chipurile a 4 președinti̦ americani. Înălti̦mea lor este de 18
m.

Soldaţii din Garda Elveţiană a Vaticanului mai poartă şi astăzi uniformele concepute de Michelangelo în secolul al XVI-lea.
Aceste costume nu sunt însă chiar aceleaşi, altfel ele ar fi prea vechi şi prea uzate!





 1. Atunci când vorbim de o unitate de măsură , pluralul de la ,,
lux ,, este .. ? 

2. Moment esenti̦al al subiectului operei la care se polarizează forte̦le si̦ se
înlăntu̦ie în conflicte firele acti̦unii .

3.  Arta de a prezenta în fata̦ unui public un spectacol , o piesă
. 

5.  Potrivirea sunetelor la urma versurilor începînd de la silaba
accentuată .

6. Diviziunea principală a unei opere dramatice reprezentând
o etapă în desfăsu̦rarea acti̦unii

7. Persoană care inspiră groază; îngrozitor. 

8. u  “... mişcarea culturală europeană din epoca Renaşterii (sec.
XIV-XVII), care promova, în opoziţie cu ideologia şi cultura

medievală, o cultură laică şi milita pentru dezvoltarea multilaterală
a personalităţii, apelând la tradiţiile clasice greco-romane...” 

9. Modalitate prin care un personaj îi răspunde interlocutorului său

10. Ta̦ra de origine a lui Franz Schubert .

11. Artist care interpretează roluri în piesa de teatru , în filme , etc.

12. Epocă în istoria Europei, care cuprinde, în linii generale,
secolele 14-16, perioada de tranziţie de la societatea medievală la

cea modernă. 

14  Potrivire desăvârsi̦tă a elementelor unui întreg.

13. Cărti̦le sunt pentru om cea mai bună ..

4.Parte a unei opere literare, în special dramatice, situată la
începutul acesteia, în care se schite̦ază datele fundamentale

ale acti̦unii, personajele etc. 



 1. Lucși

2. Intriga

3. Teatru

4. Expoziția

5. Rimă

6. Act

7. Teribil

8. Umanismul

9. Replică

10. Austria

&

11. Actor

12. Renașterea

13. Terapie

14. Armonie
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