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Rolul artei în viața umană  
Arta-o lungă suferință    Edmond Jaloux 

     

Arta face parte din noi, din natura noastră. Putem defini arta ca o „trăire totală”. 

Să ne imaginăm orice domeniu,orice activitate, 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... 

În societatea modernă, arta se îmbină cu tehnologia, creând capodopere care, nu 

demult, depășeau limitele gândirii umane. Filmele și arta digitală demonstrează cel 

mai bine această supoziție prin efectele speciale, care, înainte nu ar fi putut 

transpune realitatea atât de bine ca în prezent. Pe lângă asta, putem observa cum, 

datorită accesului la Internet, putem aprecia, vizualiza și împărtăși cu ceilalți arta. Ba 

mai mult, artiștii își  pot construi reputația și pot obține remunerații prin intermediul 

tehnologiei. Mulți oameni creativi și talentați au fost descoperiți în mediul online și 

mulți dintre ei continuă în a-și îmbunătăți palmaresul prin documentarea rapidă și 

eficientă pe care evoluția a creat-o. 



ANUNȚ  
           Colegiul de Arte și Alianța Studenților USM organizează un 

eveniment de amploare cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. 

           Evenimentul va avea loc în data de 14 februarie 2022, ora 

14: 00, în incinta  Sălii de Festivități a Colegiului de Arte. 

                       Sunt invitați toți îndrăgostiții de frumos. 

                             Vă așteptăm cu mare cu mare drag! 

         Organizatorii evenimentului 



Secretele artei oratorice 
Oratoria este o artă, arta de a compune și a rosti discursuri,arta de a vorbi în public 

frumos,emoționant, convingător, cu pasiune și creativitate. 

Puterea cuvântului vorbit este incontestabilă. Cuvintele pot face oamenii să se 

schimbe, să râdă, să plângă, să-și redobândească valorile sau să simtă că sunt 

patrioți.  

Se spune că puterea oratoriei, a cuvântului este asemenea cu cea a lui Dumnezeu.  

■ Trucuri pentru a te relaxa atunci când vorbești în public: 

• Organizează-ți materialul eficient, dar lasă loc și pentru spontaneitate. Contează mult tema, obiectivele   

   discursului, ideea centrală și argumentele, însă la fel de mult contează și să captezi atenția publicului    

   în 30 de secunde.  

• Fii atent la feedback-ul publicului și adaptează-te pe parcurs, fii atent la reacții, rămâi flexibil și   

   ajustează-ți mesajul pentru a ține în priză atenția publicului.  

• Fii natural și lasă-ți personalitatea să primeze-nu vrei să fii ca un radio care nu se mai oprește. Fă   

  pauze, stabilește contactul vizual și apelează la glume, mici anecdote sau mișcări corporale. 

• Nu citi de pe foaie decât dacă nu ai încotro. Obiectivul este să te concentrezi asupra mesajului și a   

   felului în care vrei să fii perceput de public.  

• Captează atenția și încheie memorabil! 



Top 5 personaje literare 

2. Atticus Finch (Să ucizi o pasăre cântătoare)- părinții nu ți-i alegi,ci îi primești. Dar dacă 

aș putea să îmi aleg un tată, dacă nu-l aveam pe al meu,mi-ar fi plăcut să am un 

tată ca Atticus Finch. În toată literatura pe care am citit-o n-am întâlnit un personaj 

mai impresionant ca el. 

1.Mattia (Singur pe lume)- acest personaj m-a făcut să plâng de drag, să mi se strângă sufletul 

de tristețe, să mă simt mică în fața bunătății lui,să doresc să fiu un om bun,așa cum a fost 

el cu Remi. 

3. Vitoria Lipan (Baltagul)- ea este idealul de femeie. Nu se sfiește de la 

consecințe, ci luptă pentru propriile țeluri până în ultimul moment.  

4. Elizabeth Bennet (Mândrie și prejudecată)- o admir pentru curajul de care a dat 

dovadă. Deși circumstanțele timpului și ale mediului îi impun să caute să se mărite 

pentru un trai mai bun și siguranță economică, ea dorește să se căsătorească din 

dragoste.  

T 

5. Mary Poppins (Mary Poppins)- un adevărat exemplu în ceea ce privește educația 

copiilor. Plină de mister, optimism și umor fin, Mary este tot ceea ce și-ar putea 

dori un copil de la o bonă . 



                Interviu cu Eugen Doga 
       În cei 84 de ani ai săi, Eugen Doga a reușit să realizeze multe lucruri mărețe. A avut o 

copilărie grea,fără tată, iar gustul muncii l-a simțit de mic. Cu toate că umbla cu degetele 

sângerânde, deoarece exersa câte 10-12 ore pe zi,maestrul nu a renunțat niciodată la visul său. 

-Domnule Doga, deși ați fost singur la părinți, ați avut o copilărie destul de dificilă. Ce amintiri vă leagă de acea 

perioadă? 

- A fost greu...Mama se afla mereu pe câmpurile colhozului, care, de fapt, era o robie, iar tatăl meu a fost luat 
pe front și nu s-a mai întors... 

-Cum v-au influențat acele timpuri? 

-Acea perioadă m-a format pe mine. Tristețea a fost un element important în viața mea, nu ascund asta. Au 
existat momente când nu aveam ce mânca, pentru că totul ne-a fost sustras. 
-Chiar și în acele condiții, cum ați reușit să ajungeți la Chișinău? 

-Am venit în Chișinău la vârsta de 14 ani împreună cu alți trei băieți din sat. Ne-a luat miliția pentru că eram 
singuri, fără părinți. De acolo am fost duși la o școală.  
-La școala muzicală ați fost acceptat din prima încercare? 

-Directorul școlii m-a așezat la pian,mi-a examinat țărâna de printre unghii...după ceva timp mi-am dat seama că 
mă descurcasem. La începutul anului, toți plecau la studii,dar eu nu m-am dus pentru că mama nu avea bani. 
Peste trei luni nu știu ce a făcut, dar a găsit cu ce să mă trimită la Chișinău.  
-Am citit undeva că, în 1983, nici o lucrare de-a dvs. nu a fost cumpărată în RM , iar din cele 27 de CD-uri 

lansate, nici unul nu a fost produs și vândut aici. 

-Este adevărat. Aici ai pus degetul pe rană. Eu tot timpul mă tem de momentul când cineva ar putea părăsi 
dezamăgit sala de concert... 



Victor Frimu- pictor basarabean 
Victor Frimu pictează de la vârsta de 5 ani, fiind motivat de 

părinți să ia pensula în mână 
Și-a început studiile în pictură la școala din sat, după care a urmat 

să învețe la Colegiul de arte plastice „Alexandru Plămădeală”, iar 

ulterior la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 
 

„Am avut norocul să am niște profesori foarte buni, ca niște părinți pot să le spun. Au contribuit foarte 

mult la formarea mea profesională”, a precizat pictorul Victor Frimu. 

Datorită mentorului său de la facultate, pictorul Iurie Matei, tânărul a ajuns să facă scenografie la 

Teatrul Național de Operă și Balet. 

Împreună cu colegii săi, Victor pictează obiecte tridimensionale, peisaje și elemente de arhitectură. 

Toate acestea fac parte din decorațiunile de pe scenele de teatru. 

Pânzele pictate de către Victor sunt de dimensiuni mari, de aceea procesul de muncă poate dura și 

până la o săptămână.  

„Cele mai impresionante dimensiuni sunt de 20 metri pe 10, adică 200 de metri pătrați, astea sunt 

fundalurile care stau în spatele actorilor. În timp ar lua o zi, sau două, sau o săptămână”, a mai spus 

pictorul. 

Artistul este pasionat de simbolistică și filosofie, fapt ce ne demonstrează tablourile suprarealiste din 

atelierul său. Imaginația bogată a lui Victor a dat naștere unor adevărate capodopere, care conțin 

mesaje și simboluri ascunse. Viața, timpul și istoria sunt doar câteva subiecte pe care le putem 

întâlni în picturile tânărului.   

Materialele utilizate de pictori sunt extrem de costisitoare. 

La moment, pictorul lucrează la un proiect organizat de centrul cultural „Mihai Eminescu” de la 

București, în colaborare cu Mitropolia României. 



Scrisoare către Spiridon Vangheli 
11 ianuarie, 2022 

Domnule Spiridon Vangheli, 

       Vă admir încă de când am început a desluși primele litere. Am crescut cu poveștile 

dumneavoastră, care de fiecare dată mă țineau cu sufletul la gură ori de câte ori le 

lecturam. Guguță, era cel mai apropiat prieten al meu, chiar dacă era imaginar, îi 

împărtășeam toate gândurile mele năstrușnice. Sunteți un Om deosebit, un Om cu 

literă mare. Aveți tot respectul și admirația mea. Dacă ar fi să fac o comparație, v-aș 

asimila cu un bunel iubitor, înțelept și sfătos. Chiar și acum când sunt în perioada 

adolescenței, nu ezit să recitesc operele dumneavoastră. Am auzit multe despre 

dumitale, v-am văzut la TV, pe diferite platforme de socializare, dar niciodată nu v-am 

văzut în realitate. Aș dori foarte mult să vă întâlnesc față în față și să vă mulțumesc 

personal pentru prietenul meu din copilărie și pentru momentele frumoase pe care le-

am petrecut atunci când v-am citit poveștile. Peste ani îmi voi aminti cu drag de 

dumneavoastră și le voi povesti și copiilor mei despre „tatăl lui Guguță”. 

                                      Cu respect, un cititor fidel! 



         12 curiozități din lumea artei 

1. Goticul este un termen care la origine a circulat printre artiștii italieni din perioada Renașterii. În 

comparație cu clădirile clasice, catedralele gotice medievale erau atât de “grosolane” încât doar gotii sau 

niște oameni barbari  le puteau produce. 

2. Pictorul francez Paul Gauguin a lucrat ca muncitor la Canalul Panama. Aproximativ 25,000 de oameni 

și-au pierdut viața în timpul construirii sale. 

3. Când tabloul Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furat din Muzeul Louvre din Paris, în 1912,  au fost 

vândute nu mai putin de 6 replici (la prețuri uriașe) în cei 3 ani trecuți pana la recuperarea originalului. 

4. 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. 

5. Creionul a fost inventat în Anglia,în anul 1565. 

6. În toate picturile semnate de Salvador Dali poți recunoaște un autoportret sau cel puțin o siluetă care îl 

reprezintă. 

7. Mișcarea Impresionismului nu a fost bine primită de toți la sfârșitul secolului al XIX-lea. Criticile la adresa 

acestuia au fost uneori extrem de dure: La Figaro, 1876: “Cinci sau șase lunatici, între care o femeie, s-au 
întâlnit aici pentru a-și expune lucrările. Cineva ar trebui să-i spună răspicat domnului Pissarro că pomii nu 
sunt niciodata violet, că cerul nu poate avea culoarea untului proaspăt, și că nicăieri în lume lucrurile nu 
sunt așa cum dumnealui le pictează”. Poate că nu, dar popularitatea acestui curent artistic nu mai poate fi 

pus la îndoială.  

8. Conceptul de Art Nouveau a fost împrumutat de la numele unui magazin deschis în Paris în anul 1885. 

În Franța, Art Nouveau este numit “Stilul modern”. 

 



Testează-ți cunoștințele! 
1.Element paratexutal, plasat înaintea unui text,care orientează 

cititorul,creând un orizont de așteptare, suspans.  

2. Într-o conversație scrisă se folosește linia de... 

3. La sfârșitul unei întrebări scrise se pune semnul... 

4. O propoziție este alcătuită din... 

5. Modul de expunere prin care se aduce la cunoștință o întâmplare sau o 

succesiune de întâmplări reale sau imaginare atribuite unor personaje și 

prezente în desfășurarea lor. 

6. Calitate a textului referitoare la conținutul său și privește informația pe 

care un text o vehiculează.  

7. La sfârșitul propoziției enunțiative se pune... 

 8. Se referă la mijloacele gramaticale,pe care le folosim pentru a da unui text aspect organizat. 

9. Unitate metrice formată din două silabe,prima accentuată, a doua neaccentuată.  

10. Ansamblu unitar într-o poezie format din unul sau mai multe versuri,în general despărțită printr-un 

spațiu grafic de alte unități de același fel. 

11. Verbul „a fi” la prezent,persoana întâi, numărul singular.  

12. Scrierea corectă și îngrijită a cuvintelor. 

13. Suport pe care este fixată pânza sau materialul pe care urmează să pictezi. 

14. Compoziție obținută pe bază de grăsimi vegetale,miere și alte componente și se diluează în apă.  

15. Instrument de suflat din lemn. 

16. O melodie este alcătuită din fraze muzicale de ... 



Noutăți din domeniul artei 
O icoană semnată de Arsenie Boca a fost vândută la licitație cu o sumă record 

Icoana pe glajă „Maica Domnului Îndurerată”, semnată de părintele Arsenie 

Boca, a fost adjudecată, în cadrul Licitației de Artă Sacră, pentru 17.000 de 

euro, fiind cea mai disputată piesă a evenimentului. 

Peste 30 de pasionați de artă sacră și colecționari au fost interesați de piesa de 

colecție, oferind, timp de 15 minute, 49 de pași de licitație. 

Raritatea absolută, apărută în piața românească de artă, a avut un preț de 

pornire de doar 350 de euro. 

Pentru 84.000 de dolari, un artist danez a livrat unui muzeu pânze goale înrămate intitulate „Ia banii și fugi 

Într-o reinterpretare neașteptată a unor opere anterioare, un artist danez a livrat 

unui muzeu niște rame goale, dar i-a lăsat conturile goale și a declanșat un 

scandal uriaș. 

După ce au recuperat cu greu o pictură de Picasso furată acum nouă ani, oficialii greci au 

scăpat tabloul pe jos la conferința de presă 

Oficialii Ministerului Culturii din Grecia au prezentat publicului pictura ''Cap de femeie'' de Pablo Picasso, 

recuperată recent de poliţie, la nouă ani după ce a fost furată. Numai că în timpul conferinței s-a întâmplat 

exact ceea ce nu-și dorește nimeni într-o astfel de situație: tabloul a căzut din locul în care fusese așezat. 

Fără să poarte mănuși, un angajat al muzeului s-a repezit să-l ridice tabloul. În urma incidentului, tabloul nu 

a fost deteriorat. 



Arta este ca și natura, simplă și profundă, una și 

diversă. Victor Hugo 


