
arta îți amintește  
că ai un suflet 

 





  În data de 29 ianuarie 2022, ora 9.00, 

în incinta Bibliotecii municipală 

„B.P. Hașdeu”, se va inaugura centrul 

de oratorică ”Arta în literatură”.  

   Se  invită toții iubitorii de frumos. 
 

Nicoleta Negară,  

director ”Centrul  

de oratorică” 

  



12 tehnici pentru un discurs de 

succes:  

1)Acceptă-ți emoțiile  

2)Pregătește-te și exersează  

3)Cunoaște-ți publicul 

4)Familiarizează-te cu mediul  

5)Organizează-ți materialul în 

modul cel mai eficient pentru a-

ți atinge scopul  

6)Urmărește feedback-ul și 

adaptează-te 

7)Pune-ți amprenta personală  

 

Strategii de persuasiune: 
1) Crede într-adevăr în 

ceea ce spui; 

2) Evită negațiile; 

3) Folosește metoda 

vorbitului rapid; 

4) Fii îndrăzneț 

/îndrăzneață; 

5) Folosește fraze 

simple, dar eficiente; 

6) Empatizează cu 

publicul; 

7) Axează-te pe 

argumente scurte si 

convingatoare; 

8) Fii original, foloseste 

texte unice. 

 este măiestria care ne 

luminează calea spre împărăția 

cunoștințelor. 

8)Evită să citești de pe foaie  

9)Menține contactul vizual  

10)Schimbă tonul și volumul vocii  

11)Atrage atenția la început și realizează un final dinamic 



Interviu imaginar cu dl 

– Stimate domnule Eugen Doga, sunteţi protagonistul a două concerte de 

excepţie cu genericul „Toamnă romantică”, prezentate în serile de 25 şi 26 

octombrie pe scena Palatului Naţional „Nicolae Sulac”. De ce aţi ales acest 

titlu pentru spectacolele în care răsună muzica Dvs.?  

– Toamna e deosebit de frumoasă, splendidă. Fiindcă noi suntem produsul 

naturii, ea ne face mai cuminţi, mai aşezaţi, mai puţin agitaţi, încât putem să ne 

concentrăm asupra unor lucruri care ţin de spiritul şi de sufletul nostru. Ideea cu 

„Toamna romantică” m-a trăsnit anume în acest cadru al naturii ce își va pune 

veşminte de sărbătoare. 

 

–Toamna e şi un simbol al vârstei Dvs. de 85 de ani? 

– Nu, nu e vorba de vârsta mea. În general, timpul e relativ. Uneori faci într-un 

an cât nu faci în zece. Eu cred că s-a adunat multă lume frumoasă, talentată şi 

acum e momentul să fie scoasă la suprafaţă.  Toamna va aduce o roadă bogată în 

domeniul culturii şi e bine s-o vedem în scenă. 

 

– Pentru Dvs. un concert e un stres? 

– Stresul e între cei patru pereţi unde artistul creează sau repetă, îşi cizelează 

măiestria. Iar un concert, un spectacol nu mai e stres, ci o explozie de bucurie. E 

ca şi cum ai apăsa pe o clapă şi s-ar auzi un sunet divin. O ieşire în scenă e o 

fericire deplină. 

 

– Cum sunt spectatorii dvs.? 

– Frumoşi, sensibili, atenţi. De obicei, la astfel de concerte vin oameni de 

condiţie medie. Persoanele de rang înalt nu prea vin la astfel de evenimente. Îi 

am în vedere pe cei din conducerea de vârf a ţării. Îi invităm, le rezervăm bilete, 

dar locurile lor adesea rămân goale. Faptul acesta arată indiferenţa lor pentru 

cultură. 

 

– Ce le puteţi spune oamenilor care vă ascultă şi vă admiră muzica? 

– Să creadă în puterea artei de a mângâia sufletele. Muzica ne poate ajuta să fim 

mai vitali, mai puţin apăsaţi de nevoi, mai luminoşi. 

Eugen 

Doga 
 



Nicolae Tonitza s-a nascut pe 13 aprilie 1886 în Bârlad, 

fiind considerat, în anul 1930, cel mai important pictor 

român în viață. Înclinația spre pictură apare de la o vârstă 

fragedă, când orice suprafață dreaptă din casă devenea un 

suport pentru desenele sale. La vârsta de 16 ani este înscris 

la Școala de Arte Frumoase din Iași, unde este nevoit să 

reproducă ghipsuri, activitate deloc pe placul viitorului 

mare artist. În 1911, Nicolae Tonitza pictează biserica din 

Poeni, iar un an mai târziu pe cea din Scorțeni, reușind să 

dobândească un certificat de pictor bisericesc. 
 
 

Nicolae Tonitza este cunoscut și datorită tablourilor sale care înfățișează copii. Pânze 

precum “Cap de fetiță”, “Cap de copil” sau “Cap de fetiță cu broboada albă”. Lui Nicolae 

Tonitza îi plăcea foarte mult să creeze peisaje, fiind de părere că atunci când reproduci 

natura devii sclavul ei, însă atunci când o reprezinți reușești să o domini. Din această 

etapă de creație fac parte pânze ca “Margine de oraș”, “Câmp de maci”, “Peisaj cu 

moară veche”, “Curte cu rufe”, “Peisaj marin”, “Case sub zăpadă” și multe altele.  

Nicolae Tonitza – «Fata 

padurarului» 



SCRISOARE  ADRESATĂ LUI ION 

HELIADE RĂDULESCU 
  

Stimate Ion Heliade Rădulescu, 

   Vă apreciez foarte mult creaţiile 

scrise. Aveţi un talent aparte şi sunteţi 

unul dintre acești poeți romantici care 

a demonstrat destul de timpuriu, prin 

propria creație literară, că spiritul 

popular și miturile naționale constituie 

izvorul primordial al creației literare. 

Poezia dvs. „Zburătorul” este cea 

dintâi capodoperă a baladei culte 

românești.  
    Motivul zburătorului care l-aţi utilizat în poem, reprezintă 

personajul Zburătorul înfățișat ca apariție luminoasă în noapte, 

fiind numit „balaur de lumină cu coada-nflăcărată”, Florica, 

personajul feminin din această baladă, e cuprinsă de un ”dor 

nespus”, cade într-o visare și pierde legătura cu realitatea. 

   Despre frumosul sentiment al dragostei și puterea imensă a 

iubirii au scris aproape toți poeții din literatura română, însă 

dumneavoastră aţi reuşit să dăruiţi literaturii noastre românești 

această capodoperă, „Zburătorul”, făurită, oarecum 

demonstrativ, ca o posibilă înviere a miturilor populare. 

   Mă bucur nespus de mult că pot să vă trimit această scrisoare! 



  Orice operă literară rămâne în mintea cititorilor prin 

personajele sale, personaje cu care empatizăm, uneori ne 

identificăm, alături de care luptăm, suferim, învingem 

sau suntem învinși. Personajul literar reprezintă o 

instanță narativă prin intermediul căreia scriitorul își 

exprimă în mod indirect ideile, concepțiile în opera 

literară (epică sau dramatică). În literatura română 

întâlnimo mulțime de personaje care te inspiră și îți 

captivează atenția.  

 

      1.  HAGI TUDOSE DIN NUVELA CU ACELAȘI 

NUME DE BARBU ȘTEFĂNESCU 

DELAVRANCEA  

Hagi Tudose este tipul concret al avarului, având ca 

trăsătură dominantă patima sa față de bani, care-l 

dezumanizează și îl aduce în pragul nebuniei. Personajul 

este urmărit în evoluție din copilărie și până la batrânețe, 

pe măsură ce plăcerea de a economisi bani se transformă 

într-o zgârcenie maladivă, distrugătoare, halucinantă. 

 

       2. NICĂ DIN „AMINTIRI DIN COPILĂRIE” 

DE ION CREANGĂ  

Nică este personajul cu tipul copilului universal, trecând 

prin diverse perioade ale copilăriei în care face șotii, 

interacționează cu lumea din jur, colegi, profesori, părinți 

și descoperă lumea înconjurătoare. 
 



       3. FELIX SIMA DIN „ENIGMA OTILIEI” DE 

GEORGE CĂLINESCU  

Relația dintre Felix și Otilia scoate la iveală „simțiri până 

atunci latente” din interiorul tânărului, care se îndrăgostește 

de cea cu care împărtășește condiția de orfan. Dragostea lui 

Felix pentru Otilia este neschimbată, statornică, indiferent de 

gesturile fetei, iar asta arată faptul că atunci când vine vorba 

de iubire, este sensibil, timid, impulsiv, imatur și naiv.  

 

       4. VICTOR PETRINI DIN „CEL MAI IUBIT 

DINTRE PĂMÂNTENI” DE M. PREDA  

Victor Petrini reprezintă tipul intelectualului lucid; asistent 

universitar, profesor de filosofie, el îşi analizează cu luciditate 

şi îşi problematizează existenţa.  

 

        5. APOSTOL BOLOGA DIN „PĂDUREA 

SPÂNZURAȚILOR” DE LIVIU REBREANU  

Este primul erou din literatura română întruchipat de 

intelectualul ce trăiește o dramă de conștiință, un tragic 

conflict interior, declanșat de sentimentul datoriei de cetățean, 

ce-i revine din legile statului austro-ungar și apartenența la 

etnia românească. Liviu Rebreanu analizează personajul din 

punct de vedere psihologic cu obiectivitate și, pentru prima 

oară în proza românească, aduce în prim plan o criză de 

conștiință a unui intelectual ce aspiră la o existență bazată pe 

principii morale solide, clare și intransigente. 

 

 

 



1. Pictorul francez Paul Gauguin a lucrat ca muncitor la 

Canalul Panama.  

2. Când tabloul Mona Lisa de Leonardo  

da Vinci a fost furat din Muzeul  

Louvre din Paris, în 1912,  au fost  

vândute nu mai puțin de 6 replici 

 (la prețuri uriașe) în cei 3 ani trecuți  

până la recuperarea originalului. 

3. În ciuda faptului că este recunoscut  

astăzi ca unul dintre cei mai importanți pictori din istorie, 

Vincent Van Gogh a reușit să vândă  

în timpul vieții un singur tablou: Via rosie din Arles. 

4. Creionul a fost inventat în Anglia în anul 1565. 

5.În toate picturile semnate de Salvador Dali poți recunoaște 

un autoportret sau cel puțin o siluetă care îl reprezintă. 

6.Conceptul de Art Nouveau a fost împrumutat de la 

numele unui magazin deschis în Paris în anul 1885.  

7.Leonardo da Vinci a pictat buzele Mona Lisei timp de 12 

ani. 

 8. Majoritatea pictorilor sunt stângaci. 

 9.Se spune că muzica lui Mozart are abilitatea de a 

îmbunătăți IQ-ul unei persoane.  

                  10. În anii 1500 arta nu era considerată  

                   drept o ocupație potrivită pentru un  

                   gentleman. Asta pentru că implica  

                   munca cu mâinile. 

 



1.Genul literar care cuprinde operele literare în care autorul își exprimă 

gândurile, ideile și sentimentele prin intermediul eului liric. (LIRIC)  

2.Temă predilectă a romanticilor este condiția omului de.... (GENIU)  

3.Activitate care folosește mijloace de exprimare specifice pentru a produce 

valori estetice. (ARTA)  

4.Genul literar care cuprinde totalitatea operelor literare, populare și culte, în 

proză sau în versuri, în care gândurile, ideile și sentimentele autorului sunt 

exprimate în mod indirect, prin intermediul acțiunii și al personajelor antrenate în 

derularea evenimentelor plasate într-un anumit timp și spațiu. (EPIC)  

5.Genul literar care cuprinde totalitatea operelor scrise pentru a fi reprezentate pe 

scena unui teatru. (DRAMATIC)  

6.Curent literar-artistic, având centrul de iradiere în Franța, ale cărui principii au 

orientat creația artistică europeană între secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. 

Pornind de la modelele artistice (arhitectură, sculptură, literatură) ale Antichității. 

(CLASICISM)  

7.Procedeul artistic fundamental, atât în construcţia personajelor romantice, a 

destinelor, cât şi în ilustrarea stărilor sufleteşti contradictorii. (ANTITEZA)  

8.Mişcare social-culturală care s-a dezvoltat în perioada Renaşterii (sec XIV – 

XVI). (UMANISM)  

9.Curent literar care s-a manifestat în secolul al XIX-lea și are drept centru de 

iradiere Franța, având ca principiu de bază reflectarea realității în datele ei 

esențiale, obiective, caracteristice. (REALISM)  

10.Mișcare artistică fondată de poetul român Tristan Tzara (1896 - 1963). 

(DADAISM)  

REBUS INTERACTIV 



  

1.Termenul își are originea în jargonul militar din limba franceză, 

desemnând detașamentul care explorează terenul necunoscut 

pentru a pregăti înaintarea grosului trupei. (AVANGARDĂ)  

2.Ce reprezintă Arta Dramatică? (TEATRU)  

3.Arta Plastică are la bază… (PICTURA)  

4.Domeniu al artei în evoluția culturală. (MUZICĂ)  

REBUS INTERACTIV 



 NOUTĂŢI 
                   din domeniul Artelor 

TOP Pictori Moldova 

2022!!! 

   NOAPTEA EUROPEANĂ A MUZEELOR 2022 

Anul acesta, Noaptea Europeană a Muzeelor 2022, se 

așteaptă a fi cu adevărat feerică la Chișinău. Oferind ca 

întotdeauna Intrare Liberă în cadrul acestui 

eveniment, Muzeul Național de Artă al Moldovei,  

Clasament 

General 

Nume  

Pictor 

I Victor Frimu 

II Ludmila 

Șeremet 

III Victor Crețu 

IV Robert Ixari 

V Vladimir 

Palamarciuc 

VI Iurie Platon 

VII Svernei Igor 

VIII Liviu Hîncu 

IX Elvira 

Cemortan-

Voloșin 

X Sergiu Fusu 

a pregătit un program rafinat, 

care să încînte publicul și să vă 

transforme seara în una cu totul 

deosebită. Expoziția permanentă 

de ArtăUniversală și ArtăNațional

ă a Muzeului Național de Artă, 

vine să fie completată de operele 

din cadrul Bienalei Internaționale 

de Pictură Chișinău 2022.  
Această îmbinare 

de evenimente și 

opere, crează o 

oportunitate 

unică în felul ei 

pentru 

admiratorii de 

artă. 



Arta este valoarea în care 

investim cu iubire şi din 

iubire pentru frumos. 

Totodată, cred că arta 

înseamnă purificare şi 

vindecare. Aşa cum iubirea 

îţi purifică fiinţa şi îţi 

vindecă rănile sufleteşti, tot 

astfel acţionează şi arta prin 
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Vindecarea prin     
Arta 

puterea sa binefăcătoare. Mesajul pe care îl transmite 

este de o rară frumuseţe şi profunzime nemărginită. 

În braţele artei se odihnesc toate frumuseţile 

universale. Şi ele au un mesaj important. Literatura- 

îndeosebi poezia, muzica, pictura, sculptura,  grafica, 

dansul şi teatrul sunt doar câteva măiestrii cu care 

arta îţi demonstrează că îţi poţi purifica sufletul în 

cel mai sublim mod. Trebuie doar să te laşi purtat de 

farmecul ei. 


