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 Pentru mine arta -  z ic  artă ş i  mă gândesc
mereu numai la l i teratură -  înseamnă creaţie
de oameni ş i  de v iaţă.  Astfel  arta,  întocmai ca
şi  creaţia div ină,  devine cea mai minunată
taină.  Creând oameni v i i ,  cu viaţă proprie,  cu
lume proprie,  scr i i torul  se apropie de
misterul  eternităţ i i .

Liviu Rebrianu

Popescu Andrei
Grupa: T-201
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Literatura
și arta.

M A I  2 1 ,  2 0 2 2  -  S Â M BĂ TĂ

C U P R I N S :
R O L U L  A R T E I  Î N  V I AȚA

U M A N A :

S C O P :

1-2 Recomandări pentru
susținerea unui discurs eficient
3 ''Amintiri din Copilărie'' de Ion
Creangă
4 ''Ion'' de Liviu Rebreanu
5 '' Singur pe Lume'' de Hector
Malot
6 '' Neamul Șoimăreștilor'' de
Mihail Sadovenu
7 '' Tema pentru acasă'' de
Nicolae Dabija
8 Interviu cu Grigore Vieru
9 Interviu cu pictorul Grigore
Muntenu
10 Scrisoare cătrea Mihai
Eminescu
11 Curiozități
12 Rebus
13 Afiș

Motivarea

tineretului pentru a

participa și vizita

diverse obiective de

arta a lumii,

începînd cu propria

țară 

Arta reprezintă cea mai
profundă expresie a
creativității umane. Prin
modul de manifestare,
arta poate fi considerată
si o forma de cunoastere.
Consider că, fară să
vrem, arta vorbeste
despre viețile noastre și
ne determină să ne
regăsim in ea.
Dorința de a trezi gustul
tineretului pentru frumos
este unul dintre primele
puncte din lista noastra .



Un discurs public înseamnă capacitatea de a vorbi coerent, de a
pregăti și organiza un material și de a ne controla verbal și non-
verbal (tonul, mimica feței, gesturile), de a capta și de a menține
atenția  cuiva etc.                                Putem spune că

75 % din succesul unui discurs este
asigurat de pregătirea discursului
(conținut interesant, structura ușor
de urmărit, argumentare clară,
materiale multimedia ajutătoare
etc.) și 25% este asigurat de un
comportament non-verbal eficient
(voce, gesturi, privire, îmbrăcăminte
etc.) și de starea mentală și fizică
adecvată. 
Orice discurs este bine să aibă 
3 părți specifice: introducere, cuprins
și încheiere.                     În introducere trebuie să
facem minim 4 lucruri:
1. Salutăm publicul și ne prezentăm.
Putem începe salutând publicul într-
un mod mai oficial sau mai familiar.
(”Salut tuturor! M-am gândit mult la 
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Recomandări pentru
susținerea unui discurs eficient.

                                                         ce aș vrea să vă prezint
astăzi, anume...”). (”Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt
Andrei și astăzi aș dori să vă vorbesc despre...”). 2.Captăm
atenția publicului. Oamenii sunt mereu atenți când povestim
ceva; sau putem începem cu o glumă ori prezentând câteva
imagini sau un scurt film; o întrebare etc.                                                                     3.Precizăm cât mai
clar, după momentul de captare a atenției, care este subiectul
discursului despre ce vorbim. Ex: ”Astăzi vă voi vorbi despre
încălzirea globală provocată de consumul, la scară globală, de
carne”. 4.Prezentăm o hartă a discursului .
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Cuprinsul discursului trebuie să conțină o detaliere a hărții
discursului prezentată în Introducere. Important:
1. Expuneți logic ideile principale, argumentele, informațiile
relevante pentru fiecare idee. Înainte de a trece de la o idee la
alta, încercați să rezumați măcar într-o frază ideea principală
pe care tocmai ați expus-o. Pentru a trece la următoarea idee
folosiți metode specifice: întrebări, 
liste, exemple                        concrete. Exemplu:
”Dar care sunt oare cauzele crizei
ecologice? Voi enumera trei dintre
ele și apoi le voi prezenta în
detaliu”.             2. Este recomandabil să
folosim expresii specifice în
trecerea de la o idee la alta.
Putem apela la întrebări (”Dar
oare care sunt cauzele tuturor
acestor dezastre?”), la liste (”Voi
începe vorbind întâi despre..., apoi
despre... și voi termina
prezentând...”; ”În primul rând... În
al doilea rând...” ) sau putem
folosi structura exemplu-idee
(”Gândiți-vă ce se întâmplă
când...; ca atare, cred că trebuie să discutăm și despre...”).
3. Discursul e mai bine să fie mai scurt decât lung și plictisitor.
Dacă ceea ce am spus a fost concis dar interesant, atunci cei
care ascultă s-ar putea să pună întrebări la sfârșitul prezentării.
Ca atare, vom putea să oferim mai multe detalii pe care, poate,
nu le-a inclus în discurs.                                         III. Încheierea trebuie să prezentăm
iarăși harta discursului și insistăm asupra unei idei ce reprezintă
concluzia noastră. Este important ca încheierea să conțină o
frază memorabilă. Înainte de a încheia, trebuie să mulțumim
pentru atenția acordată și să rugăm pe cei care ne ascultă să
ne adreseze, dacă au, întrebări referitoare la prezentare. Este
important să ascultăm întrebările până la capăt, concluzii.



Cartea oferă o relatare detaliată
a copilăriei lui Ion Creangă,
petrecută în ceea ce era atunci
Principatul Moldovei, cu
amănunte privind peisajul social
al universului copilăriei sale,
descriind relațiile dintre eroul
principal, cunoscut în acest
context ca Nică al lui Ștefan a
Petrei și diversele persoane cu
care interacționează. Ea
urmărește maturizarea lui Nică,
de la o vârstă idilică în satul
Humulești la o adolescență
rebelă și la pregătirea pentru
intrarea în rândul preoțimii
ortodoxe în centrele urbane
Fălticeni și Iași. Cursul narațiunii
este întrerupt adesea de
îndelungate monologuri ce
exprimă cugetările și
sentimentele lui Creangă. Textul
însuși este remarcabil prin
utilizarea unui vocabular
caracteristic bogat în
particularități dialectale din zona
Moldovei.

AMINTIRI DIN
COPILARIE

I O N  C R E A N GĂ

DESCRIERE
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83lticeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monolog
https://ro.wikipedia.org/wiki/Graiul_moldovenesc


Romanul începe într-o zi de duminică, în
care locuitorii satului Pripas se afla la horă.
În sat, domină mentalitatea că oamenii sunt
respectați dacă au oarecare agoniseală,
fapt ce face ca relațiile sociale să fie
tensionate între „sărăntoci“ și, bocotani“, între
chibzuința rosturilor și nechibzuința
patimilor, ceea ce face să se dea în
permanență o luptă aprigă pentru existență.
Destinele personajelor sunt determinate de
această mentalitate, de faptul că familiile nu
se întemeiază pe sentimente, ci pe interese
economice. Venirea lui Vasile Baciu , tatăl
Anei , de la carciumă la horă si confruntarea
verbală cu lon pe care-l numeste hoț și
tâlhar pentru ca sarantocul umblă să-i ia
fata promisă unui bogat, George Buctuc
constitiue intriga romanului. Rusinea pe care
i-o face Vasile Baciu lui lon la horă in fața
satului stârnește dorința de răzbunare a lui
lon care la rândul lui îl va face de rușine pe
Baciu lăsând-o însărcinată pe Ana pentru al
determina să accepte nunta. Conflictul este
atât de natură exterioară cât și de natură
interioară. Cel de natură exterioară se
diversifică în funcție de planurile narative
astfel. Un conflict exterior între lon al
Glanețașului și Vasile și între lon si George
Bulbuc. În planul intelectualității conflictul
este între Herdelea si Belciug iar există un
conflict național deoarece satul este
reprezentat în condițiile stăpânirii austro-
ungare. Conflictul interior este la lon și
anume dorintă de a stăpâni mai multe
pământuri și iubirea pentru Florica. El este
sfâșiat de două patimi:patima pământului și
patima pentru Florica.

ION
L I V I U  R E B R E A N U

DESCRIERE
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E D U C A Ț I E

Vitalis este stapânul lui Remi
dar și profesorul lui la orice
materie.  Acesta a învațat de la
Vitals să citească, să scrie și  să
cânte la diferite instrumente
cum ar f i :  harpă și f luier.  Acesta
învațat și  arta teatrală. 
Mattia l-a învățat să cânte la
vioară.

E X P E R I E N Ț Ă  P R O F E S I O N A L Ă

Primul debut a lui Remi ca un
comediant ambulant a avut loc in
târgul Ussel unde a jucat in
spectacolul "Cel prost nu-i cel care
îl  credeți" .  În acel spectacol Remi a
jucat rolul unui băiat de la țară
angajat pentru a f i  servitorul unei
maimuțe. Apoi au mai urmat si alte
orașe în care a debutat cum ar f i
Bordeaux, Pau,Toulouse,Dijon, Paris
si înca multe alte orașe și
spectacole prezentate.

I N F O R M A Ț I I  D E  B A Z Ă

Un copil  cu vârsta de 8 ani care este vândut unei
trupe de muzicieni ambulanți în frunte cu Vital is.
Acesta se învata a cânta la diverse instrumente
cât t imp se afla în trupa. Cu timpul trupa se
micșorează pâna când rămâne doar Remi.
Acesta este nevoit să supravețuiască împreuna
cu prietenul său Mattia și cățelușa Capi.

R EM I

Sunt  momente  în  care  in ima  vede

mai  bine  ș i  mai  departe  decât

ochi i  cei  mai  ager i .

Dacă  t ră ieșt i  prezentul ,  repar i

t recutul  ș i  câșt ig i  vi i torul .
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E D U C A Ț I E

E X P E R I E N Ț Ă  P R O F E S I O N A L Ă

Soldat în armata ital ienilor ,
francezi lor și  romînilor.
A luptat împotriva turci lor ,
tătari lor ,  moldovenilor ,
polonezi lor.

I N F O R M A Ț I I  D E  B A Z ĂT UDOR  Ș O IM A R U

"Om  ca  dânsul ,  cu  o  in ima  tare  s i

cu  pat imă  năprasnică,  se  i zbește

cu  f runtea  de  multe  stânci  ale

vieț i i "
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Tudor Șoimaru este un personaj complex, un
personaj exponențial, reprezentativ pentru

colectivitatea din care face parte - marea familie
a răzeșilor din Șoimarești. De asemenea Tudor
este un personaj tipic sadovenian, adică unul

exceptional, pus în situații de excepție, încercat
de mari sentimente si pasiuni.

A fost ucenic la un meșter de sabii din Kiev.

Crescând și devenind adolescent a slujit în

armata italienilor și francezilor. Cu timpul a

devenit expert in arta războaielor. Ajungînd

înapoi în Țara Moldovei, a devenit căpitan în

oastea lui Tomșa Vodă. Mai târziu a devenit

si căpatenia satului natal.



E D U C A Ț I E

Absolvise facultatea și t imp de un
an a ajuns în l iceul din Poiana. A
fost deportat în Siberia. De căteva
ori a fugit de acolo însă mereu era
prins,  până în momentul în care
fosta lui elevă Maria Răzeșu nu la
ajutat.  

E X P E R I E N Ț Ă  P R O F E S I O N A L Ă

Timp de un an a fost profesor de
literatură.
Condamnat la 25 de ani de detenție
în penitenciarul Zareanka, deoarece
a schimbat portretul lui Stalin cu
cel a lui Eminescu.

I N F O R M A Ț I I  D E  B A Z ĂM I H A I  U LMU L

„…Stă  mândra  la  sărutat  

 Ca  spicul  la  secerat ,

 Măi  dorule!

Dorul  meu  pe  unde  pleacă  

Nu - i  pasăre  să - l  înt reacă…”
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Ulmu era un tânăr de douăzeci şi cinci de ani, de o statură
zveltă şi elegantă, cu un chip palid, încadrat de nişte plete
negre ce i se revărsau bogat pe umeri, luminat de doi ochi

căprui, pe care oboseala lecturii îi făcea parcă mai adânci şi a
căror tristeţe contrasta cu zâmbetul ironic abia schiţat în

colţul buzelor, zâmbet care-l însoţea pretutindeni…



Inerviu cu vestitul poet
Grigore Vieru

– Distins poet, am marea plăcere a dialogului în această zi cu dvs,
astfel încât îmi doresc să aflu, în numele celor mulți curioși, de când a
început pasiunea pentru poezie și de unde izvorește dragostea pentru
ea?
– Izvorul poeziei mele s-a alimentat din suferința și singurătatea dată
s-o trăiesc în copilărie, fiind copilul foametei și războiului. ,, Nu eu am
ales poezia, ci poezia m-a ales pe mine …”, Dumnezeu mi-a sădit în
suflet o fire sensibilă, dragoste față de tot ce e frumos. 
– A fost greu să scrieți poezie?
– Și greu și ușor… Am fost capabil să percep cuvântul poetic, dar poezia
am descoperit-o din proverbele noastre, cântecele și ghicitorile pline de
înțelepciune. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a înzestrat la maturitate
cu ceea ce nu am avut parte în copilărie – cuvântul nespus.
– Credeți că poetul poate remodela lumea?
– Pot fi remodelați prin intermediul poeziei cei care au sensibilitate
poetică înnăscută. 
– Ce înseamnă pentru Dumneavoastră cuvântul Patrie?
– Patria este mama, este graiul, este o moștenire a generațiilor care
iubesc acest pământ, al valorilor perene și al dragostei sincere față de
tot ce e frumos și sfânt. Patria e acasă, cu tot ce desparte, cu regret,
Prutul.
– Care este cea mai mare recompensă cu care ați fost răsplătit până
acum ?
– Nu există mai mare recompensă pentru un poet decât respectul și
dragostea pentru osteneala sa poetică. 
– Care este motto-ul Dumneavoastră lăsat drept moștenire pentru toți
cititorii?
– Fie aceasta ca o îndrumare: ,, Prea sus nu te ridica, te vor spânzura,
prea jos nu te apleca, te vor călca.” Să nu aveți frica spunerii
Adevărului! Această calitate merită transmisă cu fidelitate vlăstarilor în
creștere! Doar așa vor duce cu vlagă vitală crucea Demnității!
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Inerviu cu vestitul pictor
Gheorghe Munteanu
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S-a născut în satul Olișcani (acum în raionul Șoldănești,
Republica Moldova) din județul Orhei, Basarabia, (România
interbelică). În 1952, după absolvirea școlii secundare din satul
natal, a intrat la Școala Republicană de Artă „A. Repin” (în prezent
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”) din Chișinău, pe
care l-a absolvit eminent în 1959. În 1964 a intrat la Institutul de
Artă de Stat din Kiev (acum Academia Națională de Arte Plastice
și Arhitectură), departamentul de pictură monumentală de
atelier, condus de academiciana Tatiana Iablonskaia. 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. 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”.
A petrecut expoziții personale la Sevastopol (1958), Olișcani (1981,
1982, 2007), Dănceni (1985), Mașcăuți (1986) și Chișinău (1970,
1975, 1993, 2000, 2004, 2006, 2007, 2009, 2014, 2015),. De
asemenea, a participat la expoziții de grup în Moscova (1961),
Cehoslovacia (1966), Polonia (1967), Bulgaria (1974), Armenia
(1976), Ungaria (1994), Turcia (1995), România (în anii 1991-2012).

https://ro.wikipedia.org/wiki/URSS
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sevastopol
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83nceni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ma%C8%99c%C4%83u%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moscova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cehoslovacia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turcia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia


STIMATE POET,

Cu respect și singeritate, 

Popescu Andrei

  Am marea onoare să vă felicit cu  ocazia împlinirii a 126 de ani de la deputul

poeziei ''De-aș avea''  în revista Familia.

  Presupun că sunteți  fericit că anume această poezie v-a asigurat debutul in

literatură. Fiind prima poezie publicată de dvs.  a fost chiar foarte apreciată in

rândurile criticilor. Cel mai impresionant lucru pentru mine, a fost faptul că
domnul Iosif Vulcan, va modificat familia. In cele din urmă succesul dvs, i se

datorează și profesorului Aron Pumnul, el a fost cel care va susținut și a fost

alături de dvs.

  În încheiere pot spune că vă sunt mulțumit pentru capodoperele de artă pe

care le-ați adus și care colorează aceasta lume monotonă. 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Vulcan


Ani la rând compozitorul Frederic
Chopin și-a lăsat barba să crească pe
o singură parte a feței. Artistul motiva
lipsa bărbiei fiindcă, oricum, în timpul

unui concert de pian, publicul nu-l
putea vedea decât din profil.

Pablo Picasso

Numele întreg al lui Pablo Picasso conține
23 de cuvinte. El este compus din

numele membrilor familiei lui, precum și
nume ale unor sfinți. Numele întreg este

Pablo Diego José Francisco de Paula
Juan Nepomuceno María de los

Remedios Cipriano de la Santísima
Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y

Picasso.

Tabloul Mona Lisa a fost furat
din muzeul Louvre în 1911, iar în
următorii doi ani nu mai puțin de
6 replici ale picturii au fost
vândute drept original.

Mona lisa

Curiozități

Frederic Chopin

Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh, de exemplu, a
vândut doar un singur tablou în timpul
vieții și acela fratelui său. Operele de

artă ale pictorului au devenit
valoroase abia după moartea sa.

Știați 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, astfel 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 10

pianiști. La sfârșitul concertului în sală mai erau
doar 6 spectatori.

cea mai lunga
compozitie

James Maxwell
este cel care a
realizat prima

fotografie
color în 1861.
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CÂSTIGĂ O EXCURSIE LA MUZEUL
NAȚIONAL DE ARTĂ

GĂSEȘTE 5 CUVINTE

r t a s a l e sa

g h j a f w p rf

u s t o m e i hc

o p e r a k c rm

s f c i a l t uf

d i s c o u o th

d l p o e t r rf

w m e v i e w sf
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NOI
TINERETUL
CREATOR
 ––––––––––
CONCURS
DE ARTĂ
MODERNĂ

24 FEBRUARIE  -  13  MARTIE
MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ
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ARTA VA
SALVA

ACEASTĂ
LUME


