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Arta este o reflectare creativă a realității în imagini artistice; un
sistem de moduri de expunere artistică a lumii din jurul

omenirii. Este imposibil să ne imaginăm o lume în care arta să
nu însoțească omenirea. Oriunde și oricând trăiește o persoană,
el caută să înțeleagă și să reproducă lumea din jurul său, caută

să transmită altor oameni înțelegerea sa despre lume. Atât
picturile pe stâncă, cât și imaginea procesată într-un editor
grafic servesc pentru a transmite percepția artistului asupra

lumii înconjurătoare.
Arta este una dintre cele mai importante etape ale dezvoltării

societății pe care le putem vedea acum. Oferă persoanei
posibilitatea de a observa lumea din diferite puncte de vedere și
de a privi lucrurile familiare din cealaltă parte, de a înțelege cum
o persoană a văzut lumea cu multe secole în urmă, cum vede un
copil sau o persoană dintr-o cultură diferită de a noastră. pentru
a experimenta emoțiile pe care le-a pus în lucrarea sa autorului.
Întâlnim opere de artă tot timpul în viața de zi cu zi. Produsele

activității creative permit unei persoane să experimenteze
emoții, să fie impregnată de sentimentele autorului. Vizitând

teatre, expoziții, muzee, credem să facem cunoștință cu lumea
care este la îndemâna artistului, să învățăm să observăm și să
înțelegem lucruri care ne înconjoară pe care nu le-am văzut
până acum și, de asemenea, să ne regăsim în lucrările, idei și

gânduri, alăturându-se astfel artei.
Când se familiarizează cu operele de artă, o persoană își

dezvoltă un gust estetic, dând naștere capacității de a evalua
subiectiv evenimente și fenomene, pornind de la sentimentele și

viziunea asupra lumii, opiniile estetice și etice. Acum există
multe tendințe diferite în artă de la abstractionism la realism,

deoarece fiecare generație contribuie la dezvoltarea artei,
îmbogățindu-l.

În cele din urmă, arta joacă un rol important, atât în   societate,
cât și pentru fiecare persoană în special. Schimbă viața

oamenilor și a generațiilor întregi, le introduce în frumos. Acum
există multe tendințe diferite în artă de la abstractionism la

realism, deoarece fiecare generație contribuie la dezvoltarea
artei, îmbogățindu-l.

În cele din urmă, arta joacă un rol important, atât în   societate,
cât și pentru fiecare persoană în special. Schimbă viața

oamenilor și a generațiilor întregi, le introduce în frumos.

,,Toate tipurile de arte servesc celei mai mari arte - arta de a trăi pe

pământ.''    Bertolt Brecht   
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Rolul artei...



   Biblioteca Naţională organizează un concurs pentru adolescenţi,
cu tematica  ,,Cel mai bun cititor''. 

Toţi doritorii de a participa la concurs se pot înscrie până la data
de 10 februarie 2022, la adresa poştală:

bibliotecaNatională@gmail.com. 
Concursul va avea loc în data de 15 februerie 2022,  la ora 15.⁰⁰, în

invinta Bibliotecii Naţionale.
 

ANUNŢ
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Administraţia Bibliotecii
 Naţionale



Arta oratoriei este, de asemenea, numită știința istorică a elocvenței și o
disciplină academică care stabilește bazele oratoriei.

Astăzi, ca și în trecut, vorbitorii acordă importanță următoarelor abilități:
• să simuleze intonația și timbrul vocii în conformitate cu situația actuală;

• corectitudinea intonației atunci când se pronunță fraze;
• îmbunătățirea culturii vorbirii în general.

Toată lumea știe că retorica oferă secrete ale oratoriei care ajută la o mai
bună influență a publicului pentru a-și atinge obiectivele înainte de a vorbi:
• Discuția cu publicul nu ar trebui să fie lungă și plictisitoare (acest lucru nu

se aplică prelegerilor și altor rapoarte științifice). Informațiile sunt prezentate
clar și concis. În medie, durata vorbirii nu trebuie să depășească 20 de

minute.
• Un truc simplu din retorică, care constă în crearea unor intrigi, ajută la

reținerea și atragerea atenției. La începutul discursului, puteți atrage atenția
cu cuvintele „odată ce eu ...” sau „mi s-a întâmplat ceva”. Astfel de citate vor

genera interes pentru discurs și vorbitor în ochii publicului. Aceasta este
știință. În mod surprinzător, vorbitorii au fost considerați schematori.

• În ciuda seriozității discursului care urmează, termenii științifici sau faptele
exacte ar trebui întotdeauna diluate cu umor ușor. Este important să știți

când să vă opriți, astfel de glume nu trebuie făcute plate sau vulgare, scopul
lor este să înveselească publicul.

• Emoția este considerată a fi momentul fundamental al spectacolului.
Retorica și cultura conversației îi conferă un rol special. Aplicarea corectă a

acesteia este o știință dificilă, deoarece dacă manifestările emoțiilor par
audienței ca fiind prefăcute și nenaturale, atunci audiența nu va crede un

astfel de raport, iar persoana nu va inspira încredere în ele.
• O mare importanță în discurs este tăcerea la momentul potrivit, o pauză

după un gând complet exprimat. Astfel de momente îl ajută pe ascultător să
activeze gândirea și să reflecte asupra informațiilor primite. Un astfel de truc
este folosit în momentele în care este pierdut pentru a-și aduna gândurile și
a continua. Știința elocvenței vorbește despre astfel de momente și despre

semnificația aplicării lor.
•Teoria oratoriei și retoricii rezultate este întotdeauna susținută de abilități

practice. Dacă doriți să deveniți un vorbitor căutat și să învățați cum să
susțineți discursuri persuasive și competente. Nu ar trebui să renunțați la
situația de a vorbi în public, chiar dacă ascultătorii sunt rude și invitați la

masă.
În concluzie, trebuie remarcat faptul că oratoria și retorica sunt importante

pentru fiecare persoană, ca o știință. Cultura vorbirii, corectitudinea și
alfabetizarea acesteia ajută nu numai la muncă, ci și la comunicarea

constantă.           3

Secretul artei  oratorice



Vitoria Lipan-Baltagul, de Mihail Sadoveanu
 

Vitoria Lipan reprezintă idealul de femeie care se simte
impulsionată de presentimentul că soţul nu mai este în viaţă. Nu se

sfieşte de la consecinţe, ci luptă pentru propriile ţeluri până în
ultimul moment. Parcurge un drum trist, de amintiri, gânduri şi

suferă pentru fiecare pas pe care îl face, dar nimic nu este
întâmplător. Un personaj feminin puternic, curajos şi raţional, o
femeie remarcabilă, o comoară pentru literatura română şi nu

numai. 

Katniss Everdeen este un personaj fictiv, dar reprezintă sufletul
Trilogiei Jocurile foamei. Forţată de împrejurări să supravieţuiască,

ea ştie să vâneze, să se descurce în sălbăticie şi să îşi păstreze
mintea limpede pentru a avea grijă de Primrose, sora ei mai mică.

Atunci când părinţii nu îi mai pot fi alături să o sprijine recurge la un
şiretlic şi pătrunde în lumea plină de mister a Jocurilor Foamei. Care
sunt consecinţele şi ce trebuie să îndure pentru a trece cu vine de

probele de foc, sigur veţi citi cu sufletul la gură.

Katniss Everdeen -Trilogia Jocurile Foamei, de Suzanne
Collins (The Hunger Games)

Aceste două personaje au  întrat  în lista a personajelor preferate deoarece ele fiind femei care
este considerat gen sentimental, mai slab au putut să se descurce în situaţii complicate.

Reprezentând prin asta un bun exemplu în viitor.

Nică este personajul principal
al aşa-numitului roman al

copilăriei scris de Ion Creangă.
În  ,,Amintiri din copilărie’’,

autorul îl pune în evidenţă pe
Nică , dar nu prea îl descrie în
mod direct. Trăsăturile reies

indirect din faptele, gesturile şi
atitudinea personajului. Asta a
fost o recomandare să citesc
romanu, să ne amintesc de
unele întâmplări din trecut.

Deaceea el întră în lista
personajelor preferaţii.

Nică- Amintiri din copilărie'
Ela reprezintă o imagine,
un simbol, un fals ideal.

Din acest motiv,
personajul nu este

înzestrat cu o
complexitate deosebită,

cel care se bucură de
acest tip de prezentare

fiind protagonistul.
Personajul Ela are rolul

de a facilita crearea
anumitor situații, care, la
rândul lor, contribuie la

conturarea portretului lui
Ștefan Gheorghidiu.

Ela- Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de razboi

Ana este un personaj secundar al
romanului Ion de Liviu Rebreanu,

însă are un rol important în
desfășurarea acțiunii, de aceea este

foarte important să citești o
caracterizare. Pentru a realiza

portretul acestui personaj, autorul
folosește atât metoda caracterizării

directe, cât și caracterizarea
indirectă.
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Top 5 personaje



- 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...

- 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. 

- Am citit undeva că, din anul 1983, nicio lucrare de-a dvs. nu a fost cumpărată în R. Moldova. Iar din cele
27 de CD-uri lansate, niciunul nu a fost produs şi vândut aici…

- Aţi participat la realizarea multor filme de animaţie, cu muzică compusă de drum?

-In anii ’60, studioul “Moldova-film” era bine cunoscut in Uniunea Sovietica datorita multor realizari
frumoase cinematografice, si in special a celor filmate pe baza literaturii lui Ion Druta (Povara tineretii

noastre, Casa Mare ),Emilia Bucov (Andries),sau folclorul romanesc. Unul din primele filme cu animatie la
care am scris muzica era ”Punguta cu doi bani” dupa Ion Creanga. Aici am experimentat tehnologii noi

pentru mine, cum ar fi orchestratia, efecte sonorice, ritmica sau forma expunerii temelor muzicale.

-Va rog sa-mi vorbiti despre participarea dumneavoastra la coproductia Romania – URSS Maria
Mirabela, regizata de Ion Popescu Gopo.

-Intr-o zi din anul 1979 cineva de la ”Moldova-film” mi-a transmis un mesaj ca un  orecare regizor roman
ma cauta sa-mi propuna o colaborare la un film romano-sovietic. Eu m-am bucurat mult pentru asa

ceva si mi-am dat acordul de colaborare. Am aflat apoi ca acest roman era genialul Ion Popescu Gopo.

Compozitorul basarabean Eugen Doga,
cel care a semnat muzica productiei
hibrid Maria Mirabela, a acordat un

interviu pentru animationmagazine.eu.
Acesta a compus muzica pentru ilmele de

animatie: Capra cu trei iezi (2012),
Punguta cu doi bani (1969), Petrica cel

laudaros (1973), Taina D.I.C. (1974), Banca
lui Guguta (1975), Viforul negru (1981),

Copiii, soarele si lumina (1981), Povestea
trandafirului alb care putea sa roseasca

(1982) si Opriti trenul (1982).
Eugen Doga este cunoscut pentru muzica

sa din Satra (“Mosfilm”, 1975), Anna
Pavlova (“Mosfilm”, 1983) si Lautarii

(1971).
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Interviu cu Eugen Doga



Și-a început activitatea didactică după absolvirea Școlii Republicane de Artă, deodată în
patru instituții de învățământ din capitala Moldovei. În anii 1959-1960 a fost profesor la

Școala de Artă pentru copii „Șciușev”. În 1960-1964 a deschis o filială a Școlii de Artă
pentru copii la Școala-internat Nr. 1 din Chișinău și a devenit primul profesor al acestei

instituții, și, în același timp a predat în studioul de artă de seară al orașului. Din 1959
până în 1964 a predat și la Școala Republicană de Artă.[4] După absolvirea Institutului de
Artă din Kiev din 1970 până în 1976, a continuat să predea la Școala Republicană de Artă.
În 1972 s-a alăturat Uniunii Artiștilor din URSS. Din 1976 până în 1980 a fost profesor-șef
al internatului de artă pentru copii republican „Igor Vieru” din Chișinău. În anii 1987-2009

a fost profesor, șef de departament, metodolog, șef de birou metodologic pentru
discipline specializate la Colegiul Republican de Artă „Alexandru Plămădeală”.

Gheorghe Munteanu (n. 31 octombrie 1934,
Olișcani, raionul Șoldănești, Moldova – d. 21

ianuarie 2018, Chișinău, Moldova) a fost un pictor și
profesor sovietic și moldovean, titular al Ordinului

de Onoare (2004),[1] Artist al Poporului (2010)[2] și
lucrător de artă onorat din Republica Moldova

(1996).
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Să ne cunoaştem

pictorii

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/31_octombrie
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/1934
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Oli%C8%99cani,_%C8%98old%C4%83ne%C8%99ti
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Raionul_%C8%98old%C4%83ne%C8%99ti
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/21_ianuarie
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/2018
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Pictor
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/RSSM
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Ordinul_de_Onoare_(Republica_Moldova)
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Munteanu_(pictor)#cite_note-1
https://ro.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Artist_al_Poporului_(Republica_Moldova)&action=edit&redlink=1
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Munteanu_(pictor)#cite_note-2
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83
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Iată că Fundatia Filantropică Medico-Socială Angelus Moldova
invită toți iubitorii de frumos la un eveniment inedit. Art With Me
este la a II-a ediție și presupune o combinație perfectă între artă,
muzică și caritate, iar 7 Culori va susține cu mare drag și de astă

dată acest eveniment de anvergură. 
Într-o atmosferă degajată, 100 de participanți vor avea

posibilitatea să socializeze la un pahar cu vin, să asculte muzică
clasică live dar și să picteze.

Oamenii vor avea posibilitatea să ”arunce” culoare pe hîrtie, după
care tot ei vor fi oamenii care-și vor scoate la licitație lucrările. Va

fi o licitație distractivă, cu prețuri simbolice.
Sursele financiare acumulate în urma vînzărilor de bilete dar și

donațiilor vor fi direcţionate în totalitate pentru asigurarea
continuităţii serviciilor gratuite de îngrijire paliativă la domiciliu

oferite de către personalul Hospice Angelus.
Evenimentul va avea loc în data de 23 ianuarie, cu începere de la
orele 18.30 în incinta Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”.
Pictorii, admiratorii de artă și doritorii de a petrece timpul într-o

companie de artiști la un păhar de vin, acest eveniment se
prezintă a fi indispensabil.

Prețul unui bilet este de 80 lei. Acesta poate fi procurat online,
aici.
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Noutăţi

https://iticket.md/event/art-with-me


Arta întregii literaturi,
fie că ea este destinată
scenei, ecranului sau
rafturilor de cărţi este

o artă a povestirii


