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Rolul artei 
 Arta reprezintă cea mai profundă expresie aArta reprezintă cea mai profundă expresie aArta reprezintă cea mai profundă expresie a

creativității umane. Prin modul de manifestare,creativității umane. Prin modul de manifestare,creativității umane. Prin modul de manifestare,
arta poate fi considerată si o formă dearta poate fi considerată si o formă dearta poate fi considerată si o formă de

cunoaștere . Consider că, fără să vrem, artacunoaștere . Consider că, fără să vrem, artacunoaștere . Consider că, fără să vrem, arta
vorbește despre viețile noastre și ne determinăvorbește despre viețile noastre și ne determinăvorbește despre viețile noastre și ne determină

să ne regăsim în ea.să ne regăsim în ea.să ne regăsim în ea.
   Care este rolul artei, până la urmă? Ce arCare este rolul artei, până la urmă? Ce arCare este rolul artei, până la urmă? Ce ar
însemna viața noastră fără artă? Cum ar fiînsemna viața noastră fără artă? Cum ar fiînsemna viața noastră fără artă? Cum ar fi

posibilă viața fărăposibilă viața fărăposibilă viața fără ea? Nu cred că ne putem ea? Nu cred că ne putem ea? Nu cred că ne putem
imagina asta.imagina asta.imagina asta.   

   Să ne imaginăm orice domeniu, orice activitate,Să ne imaginăm orice domeniu, orice activitate,Să ne imaginăm orice domeniu, orice activitate,
trăire, oricât de banală ar părea, în momentul întrăire, oricât de banală ar părea, în momentul întrăire, oricât de banală ar părea, în momentul în

care adaugi cuvântul „arta” înaintea aceluicare adaugi cuvântul „arta” înaintea aceluicare adaugi cuvântul „arta” înaintea acelui
termen, se atinge apogeul: arta de a trăi, artatermen, se atinge apogeul: arta de a trăi, artatermen, se atinge apogeul: arta de a trăi, arta

de a conduce, arta de a iubi…de a conduce, arta de a iubi…de a conduce, arta de a iubi…
În primii ani de viață, când copilul se joacă pe oÎn primii ani de viață, când copilul se joacă pe oÎn primii ani de viață, când copilul se joacă pe o
hârtie cu un creion, participarea lui este totală,hârtie cu un creion, participarea lui este totală,hârtie cu un creion, participarea lui este totală,
concentrarea tuturor facultăților sufletești esteconcentrarea tuturor facultăților sufletești esteconcentrarea tuturor facultăților sufletești este

similară celei ce îi caracterizează pe creatoriisimilară celei ce îi caracterizează pe creatoriisimilară celei ce îi caracterizează pe creatorii
operelor de artă.operelor de artă.operelor de artă.

Una dintre caracteristicile artei este unicitatea.Una dintre caracteristicile artei este unicitatea.Una dintre caracteristicile artei este unicitatea.
Dar și noi suntem unici.Dar și noi suntem unici.Dar și noi suntem unici.    

Artele vizuale contribuie la dezvoltareaArtele vizuale contribuie la dezvoltareaArtele vizuale contribuie la dezvoltarea
creativității, a sensibilității, la devenirea noastră.creativității, a sensibilității, la devenirea noastră.creativității, a sensibilității, la devenirea noastră.

Prin cultivarea spiritului artistic, suntem maiPrin cultivarea spiritului artistic, suntem maiPrin cultivarea spiritului artistic, suntem mai
buni. Acceptând unicitatea fiecăruia dintre noibuni. Acceptând unicitatea fiecăruia dintre noibuni. Acceptând unicitatea fiecăruia dintre noi

dispare competitivitatea, atenția fiinddispare competitivitatea, atenția fiinddispare competitivitatea, atenția fiind
concentrată pe propria evoluție, eliminândconcentrată pe propria evoluție, eliminândconcentrată pe propria evoluție, eliminând

”vânătoarea” de recompense.”vânătoarea” de recompense.”vânătoarea” de recompense.
   



Datorită artei, o persoană este inspirată, seDatorită artei, o persoană este inspirată, seDatorită artei, o persoană este inspirată, se
dezvăluie spiritual, își poate transmitedezvăluie spiritual, își poate transmitedezvăluie spiritual, își poate transmite

sentimentele și gândurile altor oameni. Desentimentele și gândurile altor oameni. Desentimentele și gândurile altor oameni. De
exemplu, picturile moderne în stilulexemplu, picturile moderne în stilulexemplu, picturile moderne în stilul

„abstracționismului” au devenit acum la„abstracționismului” au devenit acum la„abstracționismului” au devenit acum la
modă. Mulți nu înțeleg cum unele petemodă. Mulți nu înțeleg cum unele petemodă. Mulți nu înțeleg cum unele pete

haotice de pe pânză pot costa mulți bani, cehaotice de pe pânză pot costa mulți bani, cehaotice de pe pânză pot costa mulți bani, ce
este frumos la ele? Dar dacă te uiți cu atenție,este frumos la ele? Dar dacă te uiți cu atenție,este frumos la ele? Dar dacă te uiți cu atenție,

vei simți cum imaginea transmite starea devei simți cum imaginea transmite starea devei simți cum imaginea transmite starea de
spirit. Petele estompate evocă melancolie,spirit. Petele estompate evocă melancolie,spirit. Petele estompate evocă melancolie,
chibzuință sau agresivitate, cele luminoasechibzuință sau agresivitate, cele luminoasechibzuință sau agresivitate, cele luminoase

dimpotrivă: bucurie, distracție sau chiardimpotrivă: bucurie, distracție sau chiardimpotrivă: bucurie, distracție sau chiar
pasiune. Tocmai pentru aceste sentimentepasiune. Tocmai pentru aceste sentimentepasiune. Tocmai pentru aceste sentimente

cunoscătorii sunt gata să plătească banicunoscătorii sunt gata să plătească banicunoscătorii sunt gata să plătească bani
fabulosi unui artist care a reușit să „descriefabulosi unui artist care a reușit să „descriefabulosi unui artist care a reușit să „descrie

un sentiment cu culoare”.un sentiment cu culoare”.un sentiment cu culoare”.    
Designerii sunt profesioniști care modeleazăDesignerii sunt profesioniști care modeleazăDesignerii sunt profesioniști care modelează
haine, interioare, peisaje în curți, exteriorulhaine, interioare, peisaje în curți, exteriorulhaine, interioare, peisaje în curți, exteriorul

mașinilor și interioarelor, clădirile în exteriormașinilor și interioarelor, clădirile în exteriormașinilor și interioarelor, clădirile în exterior
și multe altele. Toate acestea sunt făcuteși multe altele. Toate acestea sunt făcuteși multe altele. Toate acestea sunt făcute

pentru a face aceste lucruri plăcute la vedere.pentru a face aceste lucruri plăcute la vedere.pentru a face aceste lucruri plăcute la vedere.
Pentru ca să le placă oamenilor sau săPentru ca să le placă oamenilor sau săPentru ca să le placă oamenilor sau să

provoace alte sentimente. De exemplu, stilulprovoace alte sentimente. De exemplu, stilulprovoace alte sentimente. De exemplu, stilul
de îmbrăcăminte este capabil să subliniezede îmbrăcăminte este capabil să subliniezede îmbrăcăminte este capabil să sublinieze
caracterul și preferințele unei persoane, săcaracterul și preferințele unei persoane, săcaracterul și preferințele unei persoane, să

evidențieze brutalitatea unui bărbat sauevidențieze brutalitatea unui bărbat sauevidențieze brutalitatea unui bărbat sau
fragilitatea unei femei, stilul de viață șifragilitatea unei femei, stilul de viață șifragilitatea unei femei, stilul de viață și

gusturile lor.gusturile lor.gusturile lor.
   



Stimați cititori,

Biblioteca ,,Ion Creangă ‘’ invită toți doritorii să participe la
lansarea autobiografiei ,, Michelle Obama”.

La evenimentul dat  vor fi prezenți Ministrul Educației Topală
Anatolie, renumitul scriitor Spiridon Vangheli și mulți profesori si

critici literari.
De asemenea ,participanții vor avea posibilitatea să obțină cartea

printre primii si cu o reducere de 15 !

   Lansarea cărții va avea loc în data de 30 ianuarie 2022 ,ora
17:00, in incinta sălii bibliotecii ,,Ion Creangă” .

                                                    Administrația bibliotecii

Anunț



secretele artei oratorice
 

Indiferent că urmează să ții un toast la o nuntă, să deschizi o conferință la serviciu sau să ții un un discurs cu adevărat important, în
fața unui public numeros, cu siguranță îți dorești să te faci înțeles, să spui bine ceea ce spui și, dacă se poate, chiar să fii aplaudat la

sfârșit.
Iată cinci sfaturi care te vor ajuta să devii unul dintre cei mai buni oratori din lume:

 
 Fii originalFii original

  
Mulți consilieri te vor sfătui sa iți începiMulți consilieri te vor sfătui sa iți începi
discursul cu o glumă, însă asta nu estediscursul cu o glumă, însă asta nu este

întotdeauna cea mai fericită alegere, maiîntotdeauna cea mai fericită alegere, mai
ales dacă nu ești o persoană care areales dacă nu ești o persoană care are
simțul umorului dezvoltat, ori dacăsimțul umorului dezvoltat, ori dacă

subiectul nu este unul pozitiv.subiectul nu este unul pozitiv.
  

Mai important este să iți alegi cuvinteleMai important este să iți alegi cuvintele
potrivite într-un mod original, prin carepotrivite într-un mod original, prin care
să atragi atenția și să stârnești interesulsă atragi atenția și să stârnești interesul

publicului tău, fărăpublicului tău, fără    să apelezi la abordărisă apelezi la abordări
sofisticate sau lipsite de sens.sofisticate sau lipsite de sens.

  
 

 

Creează poveștiCreează povești
  

Adevăratele povesti au oAdevăratele povesti au o
introducere, un cuprins ușor deintroducere, un cuprins ușor de

urmărit și un final pe măsura. Deurmărit și un final pe măsura. De
asemenea, întregul discurs seasemenea, întregul discurs se

bazează pe criterii convingătoare sibazează pe criterii convingătoare si
subiecte potrivite evenimentului însubiecte potrivite evenimentului în
cauză, fără referiri la alte proiectecauză, fără referiri la alte proiecte
de succes care nu au legătura cude succes care nu au legătura cu

momentul respectiv.momentul respectiv.

  
  

Repetiția, mama învățăturii
 

Consilieriii in susținerea discursurilor în public îi
sfatuiesc pe lideri să își exerseze inainte povestea pe

care doresc să o transmita oamenilor, eventual in fața
colegilor sau membrilor familiei, pentru a se asigura că

performanța finală va fi asigurată.

 Învață de la maeștrii
 

Indiferent cât de bine este
realizat discursul tau, cu

siguranță acel subiect a mai fost
dezbătut de câteva ori și cel putin

o dată a fost susținut mai bine
decât ai putea să o faci tu. Așa că,
în etapa de pregătire, aruncă un

ochi pe cele mai remarcabile
discursuri din lume si inspiră-te!

 
 

Treci peste părțile plictisitoare
 

Nu știu din ce motiv, dar liderii din prezent au impresia că un discurs este
cu atât mai bun, cu cât este mai lung. Ei bine, surpriza: nu este deloc așa!
Specialiștii recomandă să treceți peste părțile plictisitoare, pentru a evita

discursurile lungi, monotone si plictisitoare, astfel incât să lăsați publicul să
își dorească să audă mai mult. Așadar, nu trebuie doar să le spui că "vei fi

rapid", ci fii rapid cu adevărat!
 





#3. 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  Romeo Montague - unul dintre

personajele principale ale tragediei
,,Romeo și Julieta". 

 
Temperat, amoros, pasionat și, în același

timp, un tânăr nobil și corect, are
aproape douăzeci de ani și sentimentele

îi fierb constant în inimă. Când s-a
îndrăgostit cu pasiune de Julieta și și-a

dat seama treptat că tot ce s-a întâmplat
între ei era foarte grav și dificil, câte

dificultăți și obstacole le-au stat în cale,
s-a transformat dintr-un tânăr afemeiat
într-un iubitor sincer și mereu pregătit
pentru absolut orice ispravă de dragul

iubitei sale. tânăr. Pentru Julieta, Romeo
este „culmea perfecțiunii”, s-a

îndragostit de el la prima vedere si
pentru totdeauna.

 

#5 Apostol Bologa din „Pădurea
Spânzuraților” de Liviu Rebreanu

 
Este primul erou din literatura română
întruchipat de intelectualul ce trăiește

o dramă de conștiință, un tragic conflict
interior, declanșat de sentimentul

datoriei de cetățean, ce-i revine din
legile statului austro-ungar și

apartenența la etnia românească. Liviu
Rebreanu analizează personajul din

punct de vedere psihologic cu
obiectivitate și, pentru prima oară în

proza românească, aduce în prim plan o
criză de conștiință a unui intelectual ce
aspiră la o existență bazată pe principii

morale solide, clare și intransigente.
 



În acest articol urmează să-l descoperim și
redescoperim pe marele compozitor Eugen

Doga, care ne-a dus faima în lumea întreagă
cu melodiile sale, melodii care nu lasă

indiferent pe nimeni din cei care le ascultă
încă de la primele note muzicale. Amintiri
din copilărie; primul instrument muzical

confecționat de însuși maestru din lipsă de
bani, școala de muzică, prietenia de-o viață

cu regretata Maria Bieșu, viziunea
politică, marile dezamăgiri și trădări prin

care a trecut, nu i-au influențat
caracterul, talentul, dragostea pentru

muzică, oameni și Dumnezeu.
 



- Dle Eugen Doga, deşi ați fost singur la părinți, ați avut o copilărie
destul de dificilă. Ce amintiri vă leagă de acea perioadă?

- Atunci a fost dificil atât din punct de vedere politic, cât și material.
Mama, tot timpul, se afla pe câmpurile colhozului, care, de fapt, era o

robie. Avea norme exagerate, iar, dacă nu le îndeplinea, risca să ajungă
după gratii. Mergeam și eu cu ea la prășit, dar eram mic și nu făceam
mare lucru. Atunci țara era pașnică, dar se pregătea de război… Eu am

apucat practic toate evenimentele importante ale secolului. Chiar și
acum văd foarte clar zilele dinainte de război, când erau organizate

foarte multe mitinguri. Atunci ni se zicea că nu există Dumnezeu și noi
credeam. Tatăl meu a fost luat pe front și nu s-a mai întors...

- Chiar şi în aceste condiții, ați reușit, totuși, să ajungeți la Chișinău.
Când ați înțeles că vreți să faceți muzică? 

- Am venit în Chișinău împreună cu alți trei băieți din sat. Aveam 14
ani. Primul loc unde am ajuns a fost sectorul de miliție. Eram mititei,

iar eu eram cel mai mic dintre ei, pentru că n-am crescut până la 11 ani
din cauza sărăciei. Ne-au luat la miliție pentru că eram singuri, fără

părinți. Ne-au eliberat spre seară. Apoi am mers la școală, iar paznicul
nu ne-a lăsat să intrăm pe teritoriu și am dormit noaptea pe scări, în

cinci. Eram noi, patru băieți, și „drujoc” - un cățel negru cu o pată albă
sub gât. Eu eram desculț.

- La școala de muzică aţi fost acceptat de la prima încercare? 
- Ne-a examinat directorul școlii, un domn foarte cumsecade pe care-l

chema D. Gherșfeld. Aveam țărână sub unghii, dar el m-a așezat la pian
și se pare că m-am descurcat, pentru că am plecat acasă, însă peste o

vreme am primit aviz că am fost acceptat. La începutul anului, toți
plecau la studii, dar eu nu m-am dus pentru că mama nu avea bani nici
de drum, nici de mâncare, şi nu avea cu ce să mă îmbrace. Eu plângeam

afară, ea plângea în casă și zicea: „N-am avut noroc să învăț și nici
copilul nu are”. Peste trei luni, nu știu ce a făcut mama, dar a găsit cu

ce să mă trimită la Chișinău și am început studiile. Profesorii s-au
uitat la degetele mele și au zis că sunt potrivite pentru violoncel.

Primul „onorariu” l-am primit încă în timpul școlii după ce am cântat
la o nuntă. Nu mi-au dat bani, dar am fost servit cu o ciorbă – erau

timpuri grele.
 



- Printre profesorii dvs. s-a numărat şi italianul Pablo Giovani Baccini, despre care
ați spus de-a lungul timpului că v-a influențat viața profesională într-o măsură

foarte mare… 
- Noi îi ziceam Pavel Ivanovici Bacinin, dar de fapt el era Pablo Giovani Baccini. Am
studiat cu el violoncelul doi ani și jumătate, zilnic, de la ora șase dimineața până la

opt, când începeau lecțiile, conform orarului. Umblam cu degetele sângerânde,
pentru că exersam câte 10-12 ore pe zi. Așa s-a întâmplat că tot acest Pablo Giovani
era dirijorul orchestrei la radio. Din anul trei la conservator, m-a invitat să cânt în

orchestră. Am colaborat acolo pentru prima dată cu Maricica, o tânără artistă, care
ulterior a devenit cunoscută în toată lumea ca Maria Bieșu.

- În Chișinău aveți o stradă care vă poartă numele. Cum apreciați această decizie a
autorităților, căci se știe că majoritatea personalităților au parte de această onoare

doar după ce se trec din viață?
- Mi se pare ceva absolut normal. Nu trebuie să aștepți moartea omului, ca să-l

cinstești în acest fel. Ar fi bine să se bucure de această onoare în timpul vieții. După
moarte chiar nu mai contează. După logica dată, și aplauzele pentru evoluțiile la

concerte trebuie să vină după moarte. Cred că asemenea gesturi trebuie făcute la
timpul potrivit.

-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.
– 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.

 
 







CuriozitățiART
1.. Când tabloul Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furat din Muzeul Louvre1.. Când tabloul Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furat din Muzeul Louvre1.. Când tabloul Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furat din Muzeul Louvre
din Paris, in 1912, au fost vândute nu mai puțin de 6 replici (la prețuri uriașe) îndin Paris, in 1912, au fost vândute nu mai puțin de 6 replici (la prețuri uriașe) îndin Paris, in 1912, au fost vândute nu mai puțin de 6 replici (la prețuri uriașe) în

cei 3 ani trecuți până la recuperarea originalului.cei 3 ani trecuți până la recuperarea originalului.cei 3 ani trecuți până la recuperarea originalului.
   

2. ..În ciuda faptului că este recunoscut astăzi ca unul dintre cei mai importanți2. ..În ciuda faptului că este recunoscut astăzi ca unul dintre cei mai importanți2. ..În ciuda faptului că este recunoscut astăzi ca unul dintre cei mai importanți
pictori din istorie, Vincent Van Gogh a reușit să vândă în timpul vieții un singurpictori din istorie, Vincent Van Gogh a reușit să vândă în timpul vieții un singurpictori din istorie, Vincent Van Gogh a reușit să vândă în timpul vieții un singur

tablou: Via roșie din Arles.tablou: Via roșie din Arles.tablou: Via roșie din Arles.
3 ...Pablo Picasso a învățat să deseneze înainte să învete să meargă, iar primul3 ...Pablo Picasso a învățat să deseneze înainte să învete să meargă, iar primul3 ...Pablo Picasso a învățat să deseneze înainte să învete să meargă, iar primul
cuvânt pe care l-a rostit nu a fost “mama” sau “tata” ci “lápiz”, adică creion încuvânt pe care l-a rostit nu a fost “mama” sau “tata” ci “lápiz”, adică creion încuvânt pe care l-a rostit nu a fost “mama” sau “tata” ci “lápiz”, adică creion în

limba spaniola.limba spaniola.limba spaniola.
4..4..4..Se spune că muzica lui Mozart are abilitatea de a îmbunătăți IQ-ul uneiSe spune că muzica lui Mozart are abilitatea de a îmbunătăți IQ-ul uneiSe spune că muzica lui Mozart are abilitatea de a îmbunătăți IQ-ul unei

persoane. Mitul a luat naştere în anul 1993, odată cu speculaţiile unorpersoane. Mitul a luat naştere în anul 1993, odată cu speculaţiile unorpersoane. Mitul a luat naştere în anul 1993, odată cu speculaţiile unor
certetatori din SUA. Aceştia au rugat un grup de zece studenţi să asculte sonatacertetatori din SUA. Aceştia au rugat un grup de zece studenţi să asculte sonatacertetatori din SUA. Aceştia au rugat un grup de zece studenţi să asculte sonata
pentru două piane a lui Mozart, după care i-au rugat pe aceştia să rezolve o seriepentru două piane a lui Mozart, după care i-au rugat pe aceştia să rezolve o seriepentru două piane a lui Mozart, după care i-au rugat pe aceştia să rezolve o serie

de sarcini ce solicitau gândirea spaţio-temporală. Spre surprinderea lor,de sarcini ce solicitau gândirea spaţio-temporală. Spre surprinderea lor,de sarcini ce solicitau gândirea spaţio-temporală. Spre surprinderea lor,
studenţii au avut rezultate mai bune la teste, chiar şi la 10 minute după audiţie.studenţii au avut rezultate mai bune la teste, chiar şi la 10 minute după audiţie.studenţii au avut rezultate mai bune la teste, chiar şi la 10 minute după audiţie.
Chiar dacă cercetarea a avut mulți critici, muzica clasică a avut doar de câștigat,Chiar dacă cercetarea a avut mulți critici, muzica clasică a avut doar de câștigat,Chiar dacă cercetarea a avut mulți critici, muzica clasică a avut doar de câștigat,

pentru că a generat vânzări masive de CD-uri destinate dezvoltării IQ-ului lapentru că a generat vânzări masive de CD-uri destinate dezvoltării IQ-ului lapentru că a generat vânzări masive de CD-uri destinate dezvoltării IQ-ului la
copii.copii.copii.

5...5...5...Pentru a-și împrospăta ideile, Beethoven își turna apă rece pe cap.Pentru a-și împrospăta ideile, Beethoven își turna apă rece pe cap.Pentru a-și împrospăta ideile, Beethoven își turna apă rece pe cap.
Compozitorul era de părere că acest lucru îi stimula creierul.Compozitorul era de părere că acest lucru îi stimula creierul.Compozitorul era de părere că acest lucru îi stimula creierul.

6...6...6...Știați că cea mai lungă compoziție muzicală pentru pian are 180 de note și îiȘtiați că cea mai lungă compoziție muzicală pentru pian are 180 de note și îiȘtiați că cea mai lungă compoziție muzicală pentru pian are 180 de note și îi
aparține lui Erik Satie. Melodia trebuie interpretată încontinuu de 840 de ori,aparține lui Erik Satie. Melodia trebuie interpretată încontinuu de 840 de ori,aparține lui Erik Satie. Melodia trebuie interpretată încontinuu de 840 de ori,

astfel încât ansamblul să dureze 18 ore și 40 de minute. În 1963, cu prilejulastfel încât ansamblul să dureze 18 ore și 40 de minute. În 1963, cu prilejulastfel încât ansamblul să dureze 18 ore și 40 de minute. În 1963, cu prilejul
primei audiții publice, această compoziție a fost interpretată, pe rând, de 10primei audiții publice, această compoziție a fost interpretată, pe rând, de 10primei audiții publice, această compoziție a fost interpretată, pe rând, de 10

pianiști. La sfârșitul concertului în sală mai erau doar 6 spectatori.pianiști. La sfârșitul concertului în sală mai erau doar 6 spectatori.pianiști. La sfârșitul concertului în sală mai erau doar 6 spectatori.
   7...Se zice că Leonardo da Vinci a pictat buzele Mona Lisei timp de 12 ani.7...Se zice că Leonardo da Vinci a pictat buzele Mona Lisei timp de 12 ani.7...Se zice că Leonardo da Vinci a pictat buzele Mona Lisei timp de 12 ani.

Celebrul zâmbet al Giocondei a fost analizat şi de diverși cercetători. Revista TheCelebrul zâmbet al Giocondei a fost analizat şi de diverși cercetători. Revista TheCelebrul zâmbet al Giocondei a fost analizat şi de diverși cercetători. Revista The
New Scientist a elaborat un studiu bazat pe analizele unui program deNew Scientist a elaborat un studiu bazat pe analizele unui program deNew Scientist a elaborat un studiu bazat pe analizele unui program de

recunoaştere a emotiilor pe chipul uman. Analizele cercetătorilor au scos larecunoaştere a emotiilor pe chipul uman. Analizele cercetătorilor au scos larecunoaştere a emotiilor pe chipul uman. Analizele cercetătorilor au scos la
iveală faptul că, după expresia feţei, Mona Lisa ar fi fost în proporţie de 83%iveală faptul că, după expresia feţei, Mona Lisa ar fi fost în proporţie de 83%iveală faptul că, după expresia feţei, Mona Lisa ar fi fost în proporţie de 83%

fericită, 9% dezgustată, 6% temătoare şi 2% furioasă.fericită, 9% dezgustată, 6% temătoare şi 2% furioasă.fericită, 9% dezgustată, 6% temătoare şi 2% furioasă.    
8...8...8...Cea mai mare galerie de artă din lume, Muzeul Ermitaj, este găzduit deCea mai mare galerie de artă din lume, Muzeul Ermitaj, este găzduit deCea mai mare galerie de artă din lume, Muzeul Ermitaj, este găzduit de

Palatul de Iarnă din orașul Sankt Petersburg, din Rusia. Vizitatorii pot parcurgePalatul de Iarnă din orașul Sankt Petersburg, din Rusia. Vizitatorii pot parcurgePalatul de Iarnă din orașul Sankt Petersburg, din Rusia. Vizitatorii pot parcurge
aici 322 de galerii, în care sunt expuse aproximativ 3 milioane de opere de artă.aici 322 de galerii, în care sunt expuse aproximativ 3 milioane de opere de artă.aici 322 de galerii, în care sunt expuse aproximativ 3 milioane de opere de artă.

   



1.Scriitor român, autorul operei ,,Hronicul si cântecul vârstelor’’
2. Curent literar care așează in centrul preocupărilor sale omul

   3. Scriitor român foarte cunoscut prin poveștile sale pentru copii (de ex.,,Punguța cu 2 bani”)
4. ,,….. și Julieta”

      5. Una dintre temele principale reflectate in poeziile eminesciene.
    6. Romanul care nu corespunde realității,ci conține multe elemente și personaje inventate este o f….

    7. Unul dintre cei mai importanți și renumiți pictori ai sec 20, fiind si suspectat că a furat tabloul Mona
Lisa. 

     8. Cele 2 teme majore ale poeziei românești sunt ,,dragostea și ….”
9.Este considerat cel mai mare poet rus.

10.Genul … cuprinde operele literare in care autorul își exprimă gândurile, ideile si sentimentele prin
intermediul eului liric.

 

Hai să ne jucămHai să ne jucăm



O icoană semnată de Arsenie Boca a fost vândută la
licitație cu o sumă record

 
Icoana pe glajă „Maica Domnului Îndurerată”,

semnată de părintele Arsenie Boca a fost vândută
cu 17.000 de euro, acesta fiind un record pentru

arta sacră.
 

Concertul de Anul Nou de la Viena va fi difuzat pe 1 ianuarie 2022 de la
ora 12:15; Unde se poate urmări?

Una dintre tradiţiile nemuritoare ale sărbătorilor de iarnă este
Concertul de Anul Nou susţinut de Orchestra Filarmonicii din Viena. În
acest an, el are loc cu un public mult redus din cauza tulpinii Omicron,

iar în România se va putea urmări în direct pe 1 ianuarie 2022, la prânz.
Avem detalii despre concert în articol.

Concertul de Anul Nou de la Viena se va ţine în Sala de Aur de la
Musikverein şi îl veţi putea urmări pe TVR 1 de la ora 12:15 pe 1 ianuarie

2022. Evenimentul va fi transmis în peste 90 de ţări şi estimările arată
că va avea 50 de milioane de telespectatori. Dirijorul Daniel Barenboim

ne va aduce muzica familiei Strauss pentru a începe anul cu armonii
celebre şi sunete care bucură sufletul. Şeful de orchestră este pentru a
treia oară la pupitrul Filarmonicii din Viena, colaborând cu aceasta încă

din 1956. Pe atunci era un pianist talentat de doar 14 ani.
Ce este în program pentru reprezentaţia din 2022? Vom asculta creaţii

ale lui Johann Strauss (tatăl şi fiul), compoziţii de Joseph Hellmesberger
Jr, Eduard Strauss şi Carl Michael Ziehrer. 6 vasluri şi polci din

portofoliul familiei Strauss îşi vor croi drum spre ascultătorii din toată
lumea. Muzica va fi însoţită de momente de balet filmate în edificii de

pe lista patrimonoului UNESCO, care împlineşte 50 de ani în 2022.
Toate aceste transmisii şi filmări sunt sub bagheta regizorului Michael

Beyer, care se va ocupa pentru a noua oară de acest show. El este filmat
cu 17 camere, iar în cazul transmisiei de la TVR va fi comentat de

muzicologul Cătălin Sava. Preţurile pentru acest concert pornesc de la
650 de euro şi ajung până la 1190 de euro. Pe fondul pandemiei vor

asista fizic doar 1000 de persoane la spectacol. 700 de persoane
posesoare de bilet nu vor putea participa la concert, dar ele vor avea

locuri rezervate pe 1 ianuarie 2023.
 

NEWS

https://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/arte/suma-cu-care-a-fost-vanduta-la-licitatie-o-icoana-semnata-de-de-arsenie-boca-1764429
https://www.infomusic.ro/2019/11/johann-strauss-ensemble-vienna-crystal-christmas-romania/


,,O operă de artă este rezultatul unic,,O operă de artă este rezultatul unic
al unui temperament unic""al unui temperament unic""

(Horațiu)(Horațiu)


