
Arta – literatura, două cuvinte 

simple dacă sunt privite 

separat. Împreună însă 

formează un tot, un întreg 

completându-se. 



Care este rolul artei, până la urmă? Ce ar însemna viața 
noastră fără artă? Cum ar fi posibilă viața fără ea? Nu 
cred că ne putem imagina asta.  
 
  Victor Hugo definește arta ca pe o „roată imensă”. Să ne 

imaginăm orice domeniu, orice activitate, trăire, oricât de 
banală ar părea, în momentul în care adaugi cuvântul „arta” 
înaintea acelui termen, se atinge apogeul: arta de a trăi, arta de 
a conduce, arta de a iubi… 
 
Arta nu are, aparent, nicio utilitate practică; nu ne ajută să 
supraviețuim în sensul fizic. Arta nu hrănește copiii 
înfometați, nu vindecă bolnavii, nu oprește războaiele sau 
infracțiunile de pretutindeni. 
 
Arta nu rezolvă problemele omenirii. Dar poate e mai folositor 
ce reușește să facă, în mod concret: să ne dea curaj și speranță. 
Curajul să trăim într-o lume plină de defecte, unde există orori 
și nedreptate. Și speranța că putem crea o lume mai bună, mai 
aproape de perfecțiunea pe care vrem, cândva, s-o atingem. 

Papuc Marina, 
studentă pasionată de arta cititului 
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Lansarea revistei 
''Literatura și arta'' 

La Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău 

Joi, 27 ianuarie 2022, ora 10:00 

Vă invităm! 
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9 sfaturi pentru un discurs de succes 

 

 
 
 
     
 
 
 
 

1. Repetă cu voce tare în fața oglinzii și măcar o data în 

fața altcuiva. 

2. Găsește punctele comune pe care le ai cu publicul tău. 

3. Fă-i pe toți să râdă. 

4. Fii capabil de autoironie. 

5. Ai grijă la impactul vizual cu publicul. 

6. Spune povești. 

7. Fii scurt și clar. 

8. Încheie discursul vorbind cu rime 

9. Încheie discursul inspirând publicul 

 
 

 
 

S-ar putea să te gândești că vorbitorii 
eficienți s-au născut așa. Greșit! A putea 
vorbi în public și a avea un discurs de 
impact este o abilitate care poate fi 
învățată! 

! 
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Top 5 personaje literare preferate 

 

Cred că fiecare copil care a citit măcar odată în viață o 
poveste, are un personaj favorit, un Făt-Frumos sau o 
Alba ca Zăpada. Iubindu-i pentru simplu fapt că dețin 
în ei acea superputere. 

      Astfel eu,fiind elevă în clasa a-12-a, am decis să vă propun o listă 
cu personaje care pe mine personal m-au  inspirat prin puterea și 
înțelepciunea lor. 

1. Vitoria Lipan, eroina lui Mihail Sadoveanu 

din „Baltagul” reprezintă idealul de femeie ce 

luptă pentru dreptatea soțului său. 

2. Otilia, cea care dă misterul romanului lui 
George Călinescu „Enigma Otiliei” 
impresionează prin complexitatea sufletului, 
imprevizibilul care o invaluie, prin farmec si 
delicatețe. 

3. Mara, personajul principal din romanul 
cu același nume al lui Ioan Slavici, este o 
văduvă ce domină prin putere și 
complexitate. 

4.Rusanda este o copilă visătoare şi ambiţioasă, 
care ştie ce vrea, impresionând prin dorința ei de 
a deveni intelectuală-profesoară.  

5. Victor Petrini personajul lui Marin Preda, asistent 
universitar, profesor de filosofie, el îşi analizează cu 
luciditate şi îşi problematizează existenţa.  
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Interviu cu Eugen Doga 

  Eugen Doga este autorul acordurilor veşnic tinere care ne ajută să 
trecem prin viaţă  în paşi de vals.  
        Despre Maestrul Doga se poate spune, fără exagerare, că este unul 
dintre cei mai remarcabili compozitori contemporani. Faima 
compozitorului creşte, iar muzica sa continuă să vibreze sufletele 
ascultătorilor 

„Tristețea a fost un element important în viața mea” 
 - Dle Eugen Doga, deşi ați fost singur la părinți, ați avut o 

copilărie destul de dificilă,de aceea astăzi vom aborda anume 
acest subiect. Ce amintiri vă leagă de acea perioadă? 

- Atunci a fost dificil atât din toate punctele de vedere.  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… Tatăl meu a fost luat 
pe front și nu s-a mai întors... 

-Acea perioadă va influențat, chiar și în cântece de 
dragoste aveți note de tristețe. 

- Acea perioadă m-a format pe mine. Tristețea a 
fost un element important în viața mea și 
niciodată n-am ascuns acest lucru. 

Mai întâi au golit toate hambarele colhozului, iar 
după aceasta au început să umble pe la casele 
oamenilor. Foametea a fost de groază. 
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- Şi cum ați reușit, efectiv, să 
rămâneți în viață? 

Interviu cu Eugen Doga 
- Oamenii mureau ca muștele. Ne 
salva și pădurea, pentru că acolo 
găseam măcriș, fel de fel de rădăcini și 
urzică. Pentru faptul că cineva sădea 
un copac, trebuia să plătească, chiar 
dacă acesta încă nu dădea fructe. Prin 
urmare, lumea nici nu prea sădea 
nimic. Era pur și simplu vandalism 
social și politic. Tocmai în anul `59  a 
fost o roadă bună și oamenii au reușit 
să-și refacă un pic viața. 

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

- Am venit la Chișinău împreună cu alți trei 
băieți din sat. Aveam 14 ani. Primul loc unde 
am ajuns a fost sectorul de miliție. 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, eram 
noi, patru băieți, și „drujoc” - un cățel negru cu 
o pată albă sub gât. Eu eram desculț. 
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Domnul Teodor Buzu, a absolvit Liceul de arte plastice 
„Igor Vieru” din Chișinău, după care - Academia de Arte 
și Design din Harkov, Ukraina. La sfârșitul anilor 80 ai 

secolului trecut s-a stabilit în Cehia, unde activează până 
în prezent. Ca artist plastic, este onorat în ţara de 

baștină, venerat în ţara adoptivă, elogiat de specialiștii în 
domeniu și aplaudat oriunde a prezentat lucrările în 

străinătate. 

Lucrări monumentale: 

2007-2008 Pictura murală, pe sticlă şi pe lemn în capela Rengers, Austria 

2009-2008 Pictura pe sticlă, la Sala Căsătoriilor din or. Protivin, Cehia 

2009-2008 Pictura monumentală pentru liceul din or. Pisek, Cehia 

2009-2008 Pictura monumentală pentru Concernul chimic Silon, Plana nad 

Luznici, Cehia 
 
 

Motto: 

’’Apele cele mari nu pot sa 

stingă dragostea 

şi râurile n-ar putea s-o 

înece.’’ 

Cântarea Cântărilor 

Teodor Buzu este un romantic profund, în 

căutarea eternităţii. El a trăit şi trăieşte 

într-o lume incompatibilă cu înaltele sale 

aspiraţii, o lume exterioară, ostilă şi brutală... 

Pictorul Teodor Buzu este un erou romantic care 

luptă sa depăşească dezacordul dintre el şi lume 

prin intermediul artei sale care îi oferă infinite  

căi de evadare din realitate. 

... 

Artistul caută solitudinea, izolarea şi se repliază 

asupra propriului eu. 
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Stimate Dle Mihai Eminescu, 

            Îți scriu și eu, o tânără pasionată de ale tale poezii. Mă-ntreb dacă ți-e 

bine-n cer,știind că de aici toți oamenii te scurmă, n-o zic cu rău, dar nu te 

deranjează?  

Niște minți străine ți-au umblat prin suflet, ți-au căutat temerile, dorințele, au 

încercat să-ți reînvie iubirile și să-ți interpreteze moartea. Și n-au reușit, n-au 

înțeles. Pentru că dacă ar fi făcut-o, atunci ar fi realizat că prin versurile „Nu 

voi sicriu bogat/Podoabe și flamuri/ Ci-mi împletiți un pat/ Din veștede 

ramuri.” tu spuneai clar că nu-ți doreai ca, două secole mai târziu, să-ți vezi 

chipul tipărit pe bancnote și întinat prin mii de mâini, portretul expus pe 

holuri, să-ți auzi poeziile recitate timid de copii speriați că au sărit vreo 

strofă. Și, cu siguranță, nu ai fi vrut să vezi toate comentariile pe care niște 

copii ceva mai mari le învață, fără ca măcar să-și dorească să le înțeleagă în 

fiecare an pentru a-și dovedi iubirea față de limba și țara căreia i-ai dăruit 

atâtea. 

Noi  ne mândrim cu tine și îți suntem datori pentru ale tale creații geniale, iar 

peste ani dorim copiii ce te știu, ca tine să devină- un mare geniu al poeziei 

românești. 

 

                                                 Cu drag, o elevă ce te admiră de ani de zile! 
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7 lucruri pe care cu siguranță nu le știai! 

1. Creionul a fost inventat în Anglia in, anul 1565. 
 

2.  Faimosul Muzeu Louvre și Galeria de Artă din Paris 
a fost construit in 1190 și a funcționat pentru o 
vreme ca fortificație. 
 

3.  Prima carte ilustrată pentru copii a fost publicată în 
Germania în anul 1658. 
 

4.  Cea mai lungă compoziție muzicală pentru pian are 
180 de note și îi aparține lui Erik Satie. Melodia 
trebuie interpretată de 840 de ori, astfel încât 
ansamblul să dureze 18 ore și 40 de minute. 
 

5. Se zice că Leonardo da Vinci a pictat buzele Mona 
Lisei timp de 12 ani. Revista The New Scientist a 
elaborat un studiu bazat pe analizele unui program 
de recunoaştere a emotiilor pe chipul uman din care 
a reieșit că după expresia feţei, Mona Lisa ar fi fost 
în proporţie de 83% fericită, 9% dezgustată, 6% 
temătoare şi 2% furioasă.  
 

6. Picasso știa să picteze înainte să meargă, iar primul 
său cuvânt nu a fost "mama", ci “pensula”. 
 

7. Claude Monet își petrecea  o bună parte din timpul 
său pictând portrete în care își ridiculiza profesorii. 
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Completează rebusul de pe pagina 

următoare răspunzând la întrebări! 
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Noutăți de peste mări și țări! 

Open Heart: Expoziția de artă cu scop 
caritabil, deschisă la Chișinău  
OPEN HEART este primul proiect al noii galerii de 
artă a orașului Chișinău, care unește oameni 
pozitivi, ale căror suflete sunt deschise creativității 
și bunătății. În cadrul proiectului, a fost deschisă 
prima expoziție caritabilă și vânzare a operelor de 
artă: picturi și sculpturi. 

Potrivit organizatorilor, evenimentul are un caracter 
social și are drept scop susținerea persoanelor 
creative, inclusiv a tinerelor talente.  
O parte din fondurile acumulate din picturile și 
sculpturile vândute vor fi folosite pentru a oferi 
școlilor de artă materialele necesare petru a crea 
frumosul. 

 
Teatrele din România și Republica Moldova își dau 
întâlnire la un eveniment teatral de excepție. Programul 
Reuniunii Teatrelor Naţionale, ediţia a VI-a 
Reuniunea Teatrelor Naţionale, ediţia a VI-a, va avea loc în acest 
an sub înaltul patronaj al preşedintei Republicii Moldova, Maia 
Sandu şi al preşedintelui României, Klaus Iohannis. Evenimentul 
se va desfăşura în perioada 15 – 26 februarie, la Chişinău, 
informează Institutul Cultural Român. Evenimentul este 
organizat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, cu 
sprijinul Institutului Cultural Român, Institutului Cultural Român 
Mihai Eminescu la Chișinău, Ministerului Culturii al României și 
Ministerului Culturii al Republicii Moldova. 
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https://www.icr.ro/chisinau/reuniunea-teatrelor-nationale-editia-a-vi-a-2021
https://www.icr.ro/chisinau/reuniunea-teatrelor-nationale-editia-a-vi-a-2021



