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"Arta purifică sufletul de praful vieții de fiecare zi."
Pablo Picasso



Rolul artei în viața
umană.



      În data de 10  martie 2022, Consiliul
Elevilor organizează o întâlnire cu
scriitoarea Maria Pilchin, pentru elevii
Centrului de Excelență în Viticultură și
Vinificație din Chișinău.
      Întâlnirea va avea loc,începând cu ora
14:00, în sala de conferințe a instituției.

                                                              Consiliul Elevilor





Top 4 personaje literare
3. Vitoria Lipan-“Baltagul”de Mihail Sadoveanu

Un personaj feminin puternic, curajos
și rațional, o femeie remarcabilă, o
comoară pentru literatura română și
nu numai.

2.Maria Răzeșu-“Tema pentru acasă”de Nicolae Dabija

Maria Răzeșu este elevă în clasa a-12
care se îndrăgostește de profesorul ei
Mihai Ulmu dând dovadă de curaj și
bărbăție atunci când merge în căutarea
persoanei iubite.

1.Apostol Bologa-“Pădurea spânzuraților”de Liviu Rebreanu

Apostol Bologa reprezintă tipul
intelectualului care trăiește o dramă
psihologică și acceptă moartea decât să
lupte împotriva confraților români.

4.Harap-Alb-“Povestea lui Harap-Alb”de Ion Creangă

Harap-Alb ilustrează tipul tânărului
neinițiat și naiv,care trebuie sa parcurgă
drumul spre maturizare.El este un
personaj pozitiv și individual,ilustrând
binele din basmul cult.



Ion  Aldea- Teodorovici:Tatăl
meu, Cristofor Teodorovici, a
fost preot, dar, în perioada de
ocupație sovietică a fost
nevoit să se retragă din
biserică fiind apoi profesor
de muzică .Mama
mea,Maria Aldea, a fost
moașă. De la tatăl meu-Ion
am moștenit dragostea față
de muzica sacră, care m-a
inspirat în piesele pe care le-
am scris mai târziu. Și tot la
îndemnul tatălui, la vârsta
de cinci ani, am început să
studiez vioara și pianul. 

Ctitor Tamara:Dle Ion,cine au
fost părinții dumneavoastră
și ce ați moștenit de la ei?



Ion Aldea-Teodorovici:Cariera
mi-am început-o la Facultatea
de compoziție și pedagogie a
Conservatorului "G. Musicescu"
unde activam în cadrul
formației de muzică ușoară
„Contemporanul”.Aici m-am
produs în calitate de
instrumentist, compozitor și
solist. Tot în acești ani, lansez
piesa „Seară albastră”, și
anume începând cu această
piesă,am cunoscut dulceața și
amarul succesului.

C titor Tamara:Cum v-ați
început cariera și cât de
complicat a fost?

Ctitor Tamara:Cu toții
cunoaștem că ați compus peste
300 de piese ,dar care v-au adus
cel  mai mare succes ?

Ion Aldea Teodorovici: Cele mai de
succes sunt: „Maluri de Prut”,
„Suveranitate”, „Eminescu”, „Trei
Culori”, „Limba română”, „Pentru
ea”, „Reaprindeți candela”.



Ion Aldea Teodorovici:
Împreună cu soția mea,am
militat pentru reunirea
Republicii Moldova cu
România. Am optat pentru
revenirea la limba română
și grafia latină. Noi am fost
primii care am cântat
despre limba română,
despre Eminescu.

Ctitor Tamara:Care este
cea mai mare realizare a
dumneavoastră?



1923-1988

Igor Vieru aparține generației de mijloc ai pictorilor
moldoveni, care punea bazele unor tendințe noi,

moderne în pictura moldovenească, adică o viziune
artistică asupra lumii, corespunzătoare realității
contemporane. Aceste principii noi de creație ale

pictorului se trag din împletirea organică a realului
cu poezia, pictura tradițiională fiind privită dintr-

un unghi care nu-l împiedică a o înțelege pe plan
superior de revalorificare.Printre cele mai

cunoscute lucrări ale sale se remarcă: "Primăvara",
"În satul natal", "Balada despre pământ",

"Toamna", "Sărbatoare la Cernoleuca", "Meșterul
Manole", ilustrațiile la cărțile cu povești "Păcală și

Tândală", "Harap Alb", "Capra cu trei iezi",
"Guguță", "Făt Frumos și soarele", etc.





      Am rămas profund impresionată de

creația dumneavoastră care este un îndemn

și o povață ce ne sugerează sa fim mai

sensibili la dramele vieții.Limba îngrijită și

cizelată mă fac părtaș direct la mesajul pe

care îl abordați in operele

dumneavoastră.M-a impresionat foarte mult

romanul “Tema pentru acasă “,citindu-l am

simțit iubirea, sacrificiul, ura, tortura și

celelalte sentimente ale personajelor . 

 Această carte mi-a  deschis ochii şi mi-a

aratat lucrurile cu adevarat importante in

viață.  ”Tema pentru acasă “ este un simbol

al purității și sensibilității umane,al

sacralității și apropierii de Divinitate.Vă

felicit și vă mulțumesc din inimă pentru

această operă!

31.01.2022



Știați că…Știați că…  



1. Cea mai citită carte din lume.(Biblia)

2. Cine a inventat sistemul de note muzicale care

este folosit și

astăzi?(Guido D'Arezzo)

3. Cine a compus celebra “Sonată a Lunii”?

(Beethoven)

4. Cine este compozitorul valsului “Dulcea și tandra

mea fiară”? (Eugen Doga)

5. Autorul romanului “Ion”.(Liviu Rebreanu)

6. Care este cea mai voluminoasă poezie din lume

scrisă de un

român?(“Scrisoarea umanității”)

7. Unde s-a născut scriitorul Ion Creanga?

(Humulești)

8. Este una dintre cele mai cunoscute poezii ale lui

Mihai Eminescu.(“Luceafărul “)

9. Cine a realizat celebra pictură “Mona Lisa”?

(Leonardo da Vinci)

10. Unul dintre cei mai celebri pictori din lume,ce a

realizat operele”Femeie plângând”;”Domnișoarele

din Avignon”. (Pablo Picasso)

11. Unde s-a născut Mihai Eminescu ?(Botoșani)

12. În ce țară a apărut instrumentul muzical cu

coarde și arcuș-

vioara?(Italia)

13. Cine a scris versurile imnului Republicii

Moldova?(Alexei

Mateevici)

14. De către cine a fost inventat instrumentul

muzical acustic-

pianul?(Bartolomeo Cristofori)

15. Compozitor austriac,unul dintre cei mai

talentați creatori

din domeniul muzicii.(Mozart)

16. Cea mai mică carte din lume(Shiki no

Kusabana)





Săptămânalul “Literatura și Arta” a

desemnat personalitățile notorii ale

vieții publice și culturale ale anului.

Scriitoarea Claudia Partole a fost

laureată la categoria proză. În data de

20 ianuarie, 2021, în incinta Bibliotecii

Naționale pentru Copii ,,Ion Creangă”,

scriitoarea a lansat romanul „Fraierul, o

carte pentru adolescenți dar și pentru

părinți. Este un roman despre un tip

uman pus să-și transforme caracterul în

personalitate. Un alt roman ce merită

citit este „Rebela”. Autoarea urmăreşte

reacţiile unei minore, a cărei părinţi

divorţează.

      Recunoștință autoarei Claudia

Partole pentru grija manifestată în

raport cu adolescența și cu năzuința de

a fi în lume prin valorile onestității și ale

bunătății!



“Arta este ca și natura, simplă și
profundă, una și diversă”. Victor Hugo


