
               

Arta de a scrie este arta de a descoperi 

lucrurile în care crezi. 

CEVVC 

Lazarescu  Maria 



Rolul Artei în viață 
Arta reprezintă cea mai profundă expresie a 

creativitații umane. Prin modul de manifestare, 

arta poate fi considerată și o formă de 

cunoaștere . Consider că, fară să vrem, arta 

vorbește despre viețile noastre și ne determină 

să ne regasim în ea. 

Arta face parte din noi, din natura noastră. 

Primele forme de limbaj ale omului. A nega 

latura artistică a fiecăruia dintre noi înseamnă 

a minimiza întreaga noastră ființă. Rolul artei 

pentru umanitate este mare. Această zonă a 

vieții nu numai că a dat naștere întregului lanț 

evolutiv, nu numai că ne-a înzestrat cu picturi, 

cărți și muzică uimitoare, dar ne-a oferit și 

fiecăruia dintre noi o oportunitate uimitoare - 

de a ne bucura. Primim o plăcere estetică când 

privim produsele picturii și arhitecturii. Ne 

putem satisface nevoile de dezvoltare spirituală 

prin citirea capodoperelor literare. Funcțiile 

artei sunt și de a dezvolta fantezia, talentul, 

capacitatea de a simți frumusețea în fiecare 

persoană. Datorită creativității, o persoană 

învață adâncimea sufletului său, dezvăluie 

întreaga lume interioară, abilitățile și talentul 

ei inerente și, de asemenea, dezvoltă un gust și 

un simț al stilului. 

 
 



    Marți, 01.02.2022, va avea loc 

lansarea de picturi  

       LUMEA ÎN MII DE CULORI 
  Evenimentul va avea loc în 

incinta Casei de Cultură din 

orașul Orhei. 

  Fiecare participant își va 

demonstra talentul în arta 

picturii. 

    Se invită toți cei îndrăgostiți de 

frumos.  

 

,,PICTURA ESTE TĂCEREA MINȚII 
ȘI MUZICA OCHIULUI” 

 
Consiliul Casei de Cultură 



    
• Spune povești 

Tuturor ne plac poveștile. Include o poveste în 

discursul tău și vei captiva atenția și 

imaginația publicului.  

• Găsește punctele comune pe care le ai cu 

publicul tău 

Oricât de diferit ai fi față de cei ce te ascultă, 

trebuie să existe ceva similar cu ei. Și tu și 

publicul trăiți aceleași situații în viața de zi cu 

zi.  

• Vorbitul pe scenă este o deprindere și se 

învață treptat 

Uită-te la film, caută discursuri celebre și 

inspiră-te din ele. Vizionează discursuri TED 

si inspiră-te din ele. 

• Fii spontan 

Exprimă-te așa cum ești, nu fii copia altcuiva. 

Fii spontan și reacționează rapid când ești 

acolo.  



 

Leonid Popescu s-a născut în anul 1953 în 

satul Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti. A 

absolvit Colegiul de Arte Plastice „Alexandru 

Plămădeală” (1972) şi Academia de Design şi 

Arte Plastice din Harkov, Ucraina. 

 Leonid Popescu în anii când Chişinăul îşi 

căuta o axă identitară spirituală, el a devenit 

nucleul echipei de creaţie care a participat la 

zugrăvirea interiorului şi exteriorului 

Clopotniţei şi Catedralei Mitropolitane. 

 

 

„Leonid Popescu este un alintat al limbajului 

plastic. El începe cu limbajele canonice 

bisericeşti, peisaje, portrete, dar are şi nuduri 

frumoase”, a menţionat Iulian Filip. 

 



L.POPESCU-PICTORUL 

DIN ,,CENTRUL 

MOLDOVEI,, 



• Se presupune că muzica lui Mozart are 
abilitatea de a îmbunătății IQ-ul unei persoane. 
În încercările de a dovedi „Efectul Mozart” s-au 

dovedit multe beneficii aduse de muzică în 
general, creierului uman. 

 
• Leonardo da Vinci a pictat buzele Mona Lisei 

timp de 12 ani. 
• Deși nu este specificată pe nicio listă de best 

sellers, Biblia este cea mai cumpărată carte 
până în ziua de azi. 

 
• Prima carte ilustrată pentru copii a fost 

publicată în Germania în anul 1658. 
• Pe vremuri, spectacolele de comedie nu erau 

prea bine primite: de exemplu, actorii englezi 
care mergeau în Statele Unite ale Americii ca 

să joace o astfel de piesă de teatru erau 
arestați. 

 
• Când avea timp, Hitler picta. El nu a devenit 

însă niciodată un mare artist, fiind chiar 
respins de Academia de Arte deoarece nu era 

capabil să deseneze corect corpul uman! 



București,18 ianuarie 2022 

STIMATĂ MARIA CRISTINA TUDOSE, 

        Scriu această scrisoare dvs,femeii care 
inspiră alte femei,pe care le îndrumați să fie mai 
puternice,le învățați să nu se mai complexeze și 

să nu se mai ascundă într-o singură femeie. 
Vreau sa vă spun că ceea ce dvs scrieți,ceea ce 

înșirați pe hârtie ajunge la inimile 
noastre,cititoarele-acele femei puternice,deși 

imperfecte.  
Sunteți cea de la care am înțeles că viața nu 

este despre perfecțiune,ci despre momente care 
ne aduc împreună.Am învățat că unii oameni 
apar în viața mea pentru a rămâne,în timp ce 

alții sunt destinați să aducă schimbari.Că totul 
se rezolvă atâta timp cât suntem sănătoși. 

   P.S Vă mulțumesc că ne faceți pe noi femeile 
să ne imagină ce înseamnă să  putem 

zbura,chiar dacă avem teama de a cădea. 

Cu mult respect, Cititoarea dvs. 



•   

 Arta de acum 1.000 de ani ar putea fi folosită de 
cercetătorii actuali. 

 
 O tânără din Vietnam a lăsat agitația celui 

mai mare oraș din țara asiatică și s-a 
mutat la Alba Iulia. Thu Ha și-a schimbat 
și profesia și s-a apucat de o pasiune mai 

veche, din copilărie-Pictura. 

 
 Premieră artistică la Sibiu. Patru pictori pregătesc 

cea mai mare lucrare de artă stradală din România 
 

 Un român va conduce Orchestra Națională a Franței, 
unul dintre cele mai prestigioase ansambluri 

simfonice din țară. 
 

 O vioară Stradivarius, de 500 de ori mai 
scumpă decât greutatea ei în aur 

 Omul care face lemnul să cânte - povestea ultimului 
lutier din Bucuresti, Marian Olteanu șlefuiește lemnul 

vechi al unui instrument dezmembrat și fluieră 
acompaniind maieștrii muzicali. 



INTERVIU CU COMPOZITORUL  

TUDOR CHIRIAC    

M:Ce înseamnă muzica pentru       
dumneavostră?  

T.Chiriac:Aș spune că muzica este arta 
combinării sunetelor cu scopul de a 
cunoaşte lumea înconjurătoare şi de a ne 
oferi unii altora bucurii artistice. 

M:Ce genuri de muzică ați compus? 
T.Chiriac:Am compus diferite genuri de 

muzică,inclusiv muzică pentru spectacole 
de teatru și filme.Creația mea muzicală este 
una variată,de la muzică simfonică,vocal-
simfonică la instrumentală de cameră și 
vocală. 

M:Pe-a cui versuri ați scris muzică? 
T.Chiriac:Am scris muzică pe versurile 

luiG.Vieru;D.Matcovschi;N.Dabija; 
      L.Lari;P.Cărare  și încă altor poeți.  

 
 
 



 M:Ce poem va adus celebritate? 
  T.Chiriac:Mi-a adus celebritate poemul 

pentru voce și orgă ,,Miorița,, fiind inclusă 
de Consiliul Internațional din cadrul 

UNESCO printre cele mai bune 10 lucrări 
din lume(1986) și fiind recomandată 

pentru interpretare,editare și difuzare 
mondială. 

 M:La ce ați visat toată viața? 
 T.Chiriac:Vă mărturisesc că am visat toată 

viața și mi-am îndeplinit acest vis.Visul meu 
a fost să compun muzică pentru 

dramaturgia lui Ion Druța. 
 M:Mi-a făcut mare plăcere să vă 

intervievez și să vă cunosc mai bine,sunteți 
un om mare și meritați tot respectul meu. 



1. RUTH MALONE-Un personaj pe care l-am 

îndrăgit atât de mult prin faptul că este o 

femeie puternică în ciuda tuturor greutaților 

și mediului în care trăiește. 

2. CARMEN ,,Taine și povești la feminin”Maria 
Cristina Tudose-Cea care nu adoră gesturile 

romantice la fel ca mine,însă își dorește 

alături un om care să o protejeze atât 

sufletește cât și material,cea care are un 

caracter dificil și uneori,indiferența ei rănea 

orgoliul oamenilor din jurul ei. 

3. MASUMEH-Personajul care m-a făcut să 

înțeleg destinul femeielor din Iran,femei 

obligate să se descurce singure acolo unde 

conflictele politice și religioase  se află într-

o permanență instabilitate. 

4. ZLATAN IBRAHIOMVICI-Fotbalistul care 

prin povestea sa m-a făcut să sper la 

nesfârșit,să fiu detrminată,să muncesc 

din greu și să cred în mine însuși.Este 

acel geniu și om excepțional care înoată 

împotriva curentului,pioner în domeniul 

său. 
5. MICHELLE OBAMA -Personajul care și-a 

înșirat pe hârtie Povestea,acea femeie care 

m-a învățat că POVESTEA TA este tot ce 

ai,tot ce vei avea vreodată.Este ceva ce 

merită prețuit. 
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ÎNTREBĂRI 
1.Prezentare în fața publicului a unor opere 
artistice,teatrale,coregrafice,de circ ce provoacă reacții nemaipomenite,i 
se spune..? 
2.Arta de a exprima sentimente și idei cu ajutorul sunetelor combinate 
într-o manieră specifică este..? 
3.Capacitatea de a crea,de a produce valori se numește....? 
4.Cine poate fi scrisă independent sau poate apărea în conjuncție cu 
alte arte,în opere dramatice,în versuri,imnuri sau texte ale unor 
cântece? 
5.De la cine se așteaptă în primul rând transformările sociale și crearea 
omului nou? 
6.Omul are nevoie de....pentru a crea lucruri cu adevărat frumoase? 
7.Cum se numesc aparatele construite pentru a produce sunete 
muzicale? 
8.De ce avem nevoie mai întâi pentru a realiza tot ce ne-am propus? 
9.Cum se numesc sunetele melodios produse de instrumentele 
muzicale? 
10.Se numește...capacitatea înăscută de a favoriza o activitate creatoare. 
11.Avem nevoie de...pentru a înțelege mai bine  muzica. 
12.Cel care se ocupă de proiectarea,design-ul și controlul calitații unei 
clădiri este numit...? 
13.Reprezentarea înfățișării unei ființe,a unei scene din viață prin 
sculptură sau pictură se numește....? 
14.Cum se numesc persoanele care au un rol anumit în diferite 
întâmplări reale sau imaginare? 
15.Unul din elementele fundamentale ale muzicii ce este constituit 
dintr-o succesiune organizată a duratei sunetelor este numit....? 
16.Cine ocupă o poziție aparte pe continuumul activității de 
cunoaștere?   




