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  Melodia aceea pe care ai ascultat-o zi de zi, timp
de o săptămână, și care te-a făcut să trăiești un
sentiment pe care nu-l poți explica altcuiva iar
cartea aceea care ți-a deschis ochii și care a pus în
cuvinte emoții pe care nu știai că le simți, ți-a
schimbat modul de a gândi despre viață, natură și
artă.

  Arta reprezintă cea mai profundă expresie a
creativității umane. Prin modul de

manifestare, arta poate fi considerată și o
formă de cunoaștere .    

   Consider că, fără să vrem, arta vorbește
despre viețile noastre și ne determină să ne

regăsim în ea. 

Rolul Artei În Viața Umană

Arta înseamnă, de fapt, ceva pentru fiecare în
parte, nu contează sub ce formă sau în ce măsură.



 
 

       Dragi elevi ai Centrului de Excelență în
Viticultură și Vinificație din Chișinău, vineri, 5

februarie 2022 va avea loc întâlnirea cu scriitoarea
Irina Binder. Doritorii își pot procura cărți și vor

avea parte de autograful autoarei. 
 

 Cărțile o puteți cumpăra la prețul de 120 lei. 
 
 

Anunț



Secretele Artei Oratorice
   Oratoria este arta de a vorbi convingător și

frumos, de a ține un discurs de către o persoană
în fața unui grup de ascultători.  

  Arta Oratorică reprezintă modul de a vorbi
frumos, emoționant, convingător, cu pasiune și

creativitate. 
  Arta Oratorică ascunde puterea de a influența

prin comunicare și de a convinge oamenii.  

O pregătire bună. 

Evitarea modului monoton de prezentare. 

Pronunțarea exactă a ideilor. 

Folosirea umorului sau a autoironiei. 

Povestirea unei istorii din viață. 

Pentru prezentarea unui discurs eficient e nevoie de:  



TOP 5 PERSONAJE LITERARE 
  Personajul Mara din romanul “Mara” de Ioan
Slavici  este o mamă iubitoare, grijulie și strângătoare
care se gândea la un viitor  prosper pentru copiii săi,
strângând bani pentru ei  în 3 ciorapi, fiind mândră
 de ei .

 
  Manole Păr-Mare din romanul “Frații jderi”

 de Mihail Sadoveanu era un om înțelept,  
de încredere și credincios domnului Ștefan

 cel Mare.
  

  Personajul Harap-Alb din nuvela “ Povestea
 lui Harap-Alb” de Ion Creanga era un băiat 
curajos pentru că a trecut prin multe obstacole,
 precum testul tatălui său cu ursul. Harap alb
 este inteligent pentru că a putut cu istețime să
 treacă peste toate încercările vieții astfel ca în
 final să primească fata de împărat și averea 
tatălui său. 

 Personajul Meșterul Manole din opera 
“Meșterul Manole” de Lucian Blaga este un

 personaj care a sacrificat, pe soția sa Mira, o
 ființă omenească în schimbul obținerii unei

 capodopere de artă, o mănăstire. Admir
 curajul că a reușit să construiască o 

mănăstire chiar dacă aceasta a necesitat
 jertfire. 

   Personajul Dionis din nuvela “Sărmanul 
Dionis”  era un  băiat deștept și inteligent 
 “Făcea c-un creion un calcul matematic 
 pe masă  veche de lemn lustruit”. A fost
 nevoit să treacă peste mai multe primejdii 
din motiv că era orfan. 



INTERVIU cu Eugen Doga

-Stimate Eugen Doga,  ce va făcut să 
începeți această carieră de compozitor 
și cine v-a motivat în aceasta? 

-De fapt, aveam o pasiune față 
de muzica de estradă de mic copil. Eu neștiind ce-i aia
muzică, un profesor de la școala de muzică care o
frecventam  mi-a adus dragostea față de muzică în
suflet. 

-După părerea dvs., care e cea mai reușită lucrare realizată
de dvs. de până acum? 

-Consider că cea mai reușită a fost melodia “Dulcea și
tandra mea fiară” interpretată de Cătălina Cărăuș,
reușind să ajungă printre capodoperele muzicale a
secolului XX. 

-Dar care a fost lucrarea cea mai îndrăgită de dvs.? 

-Cea mai îndrăgită lucrare a fost cântecul “Orașul Alb”
interpretat de Sofia Rotaru, acesta fiind și punctul meu
de pornire, și anume această compoziție mi-a adus
dragostea față de patrie. 



 

 este primul dintre fondatorii 
picturii române moderne. A 
devenit un simbol pentru 
tinerele generații de artiști
 care căutau să identifice și să
 aducă la lumină valorile
 spiritualității românești. Era
 vestit prin modul său unic de
 realizare a picturilor religioase. 

Nicolae GRIGORESCU

  “Spălătorese la râu” - lucrarea a fost realizată în
perioada anilor 1863-66, fiind încadrată în

curentul artistic clasicism. Pictura reprezintă
obiceiul femeilor și modul în care spălau hainele

în secolul 19.. 



 
 

Chișinău, 21 noiembrie  2000 
 
 
 

Dragă, Ana Blandiana, 
 
 
 

   Admir poeziile dumneavoastră, metoda
dumneavoastră de a scrie, aceste mici capodopere de

artă pe care le realizați.   
 

  Motivele pe care le abordați în poezii mă fascinează
prin modul în care le descrieți. Cel mai mult m-a

impresionat poezia “Am crescut?” deoarece reflectă
motivul trecerii timpului și ne sugerează regretul că

atât de rapid am crescut și copilăria noastră s-a scurs.  
 

  Vă mulțumesc pentru aceste opere și pentru gândurile
dumneavoastră pe care ni le transmiteți. 

 
 
 

Cu drag, 
 

 admiratoarea dvs..



CURIOZITĂȚI 
 

    Liviu Rebreanu a creat
 personajul Apostol Bologa 
din “Pădurea Spânzuraților”,
 inspirându-se din viața familiei 
sale. Personajul principal este, 
de fapt, o copie destul de fidelă
 a fratelui său, Emil, spânzurat la Ghimeș în 1917.  

 
“Coloana infinitului”, sculptură 
realizată de Constantin Brâncuși,
este socotită una din realizările 
sculpturale majore ale secolului
 XX, considerată “singura 
sculptură a timpurilor moderne
 care poate fi comparată cu marile
 monumente ale Egiptului sau Greciei“. 

 
Compozitorul renumit, Eugen Doga,
 afirmă că scrie repede, dar grozav
de lent. Nu are nevoie de ciornă, 
deoarece nu are timp să facă copii, 
iar cea mai bună copie pe care o 
utilizează este creierul. 

 
 



 

NOUTĂȚI 

 

Poeta Ana Blandiana se află pe
 listele nominalizatorilor Premiului 
Nobel pentru literatură. 

Poetul și publicistul Anatol Gugel,
 ajuns la vârsta de 98 de ani își 
continuă activitatea literară. 
Scriitorul a afirmat că scrie în 
continuare versuri și plănuiește
 să-și publice la aniversare de 100
 de ani. 

  Republica Moldova ar fi trebuit
să apară cu premiul acordat de UE 
 unui scriitor din Moldova (Tatiana
 Tîbuleac a luat Premiul Uniunii 
Europene pentru Literatură în
 2019 ca reprezentant al României),
 însă a fost exclusă. 



1.Cea mai cunoscută operă a lui Creangă?
2.Care fabulist era numit "cui de înțelepciune"?
3.Ce gen cuprinde totalitatea operelor scris pentru a fi
prezentate pe scena unui teatru?
4.Din ce gen literar face parte basmul?
5.Piesă de teatru scrisă de Ion Druță?
6.Specie literară, în proză, cu un singur fir narativ, cu
conflict concentrat și intriga riguros construită?
7.Cel mai des întâlnit tip de strofe?
8. Cine e autorul poeziei "Ce te legeni"?
9. Cea mai populară pictură din România e realizată
de..?
10.Cine e autorul poveștii punga cu doi bani
11.Cine a declarat "Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau"?
12.Din ce gen face parte Doina?
13.Instrument muzicat de suflat, alcătuit dintr-un cilindru
îngust, prevăzut cu găuri și clame?
14.Ce specie a genului liric face parte "Singur pe lume"?

Rebus



Literatura, ca și orice artă, descoperă viață.


