
1 
 

 

 

 

Elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” au celebrat, pe 22 martie 2018, printr-o lecție specială, 

momentul Unirii Basarabiei cu România, la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț. Astfel, prin 

cântec, desen și rememorarea celor mai importante evenimente ale istoriei Basarabiei, tinerii au fost 

antrenați într-o dezbatere interesantă propusă de cele două coordonatoare, prof. dr. Luminița Moscalu și 

dr. Mihaela Verzea, directorul adjunct al CMJ Neamț. 

Manifestarea a debutat cu intonarea imnului de stat de către Teodora Sava. Momente muzicale au 

susținut și elevii coordonați de profesorii Mihaela Mancaș și Daniel Miron (clasa de canto popular). S-au 

alăturat dezbaterii prof. Elena Preda, inspector școlar ISJ Neamț, și Sînziana Elena Ailenei, studentă la 

Facultatea de Muzică, Piatra-Neamț.  
 

prof.dr. Luminița Moscalu 
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HANS ZIMMER  

 

                 Hans Florian Zimmer 

(n. 12 septembrie 1957, 

Frankfurt, Germania) este un 

compozitor german de muzică 

de film. Într-o carieră de două 

decenii, Zimmer a compus 

muzica pentru peste 150 de 

filme, printre care sunt și 

coloanele sonore premiate cu 

Oscar The Lion King (1994), 

Crimson Tide (1995), The Thin 

Red Line (1998), Gladiator 

(2000), The Last Samurai 

(2003), Pirates of the Carribean 

(începând cu 2003), The Dark 

Knight (2008),  Inception 

(2010),  12 Years a Slave (2013) 

și Interstellar (2014). 

Este considerat 

compozitorul de muzică de film 

cu cel mai mare succes din  

punct de vedere financiar în 

prezent.  Până în momentul de 

față a strâns 9 nominalizări la 

Oscar (unul câștigat), 10 la 

Globurile de Aur (două 

câștigate) și 9 la premiile 

Grammy (trei câștigate). S-a 

mutat în Londra, a început să compună muzică pentru reclame, iar în 1979 a colaborat cu trupa ”The Buggles” pe albumul lor, 

”The Age of Plastic”, și pentru hit-ul lor, ”Video Killed The Radio Star”, care avea să devină primul videoclip difuzat vreodată 

pe MTV.  În 1988 Zimmer a compus primele sale coloane sonore pentru filme britanice ca Burning Secret, The Fruit Machine, 

Nightmare at Noon și A World Apart. Aceasta din urmă nu numai că a marcat prima sa coloană sonoră scrisă de unul singur 

dar a fost și muzica care a captat atenția renumitului regizor Barry Levinson pentru muzica din filmul Rain Man. Acesta avea 

să câștige premiul Oscar pentru cel mai bun film și avea să-i aducă lui Zimmer prima sa nominalizare la Oscar. Este considerat 

primul compozitor de muzică de film care a combinat muzica de orchestră clasică cu muzica electronică. Zimmer este un 

compozitor autodidact, nu a luat lecții oficiale. The Last Samurai a reprezentat a 100-a coloana sonoră a sa. Gladiator a 

reprezentat cel mai bun succes financiar al său. 

Lupchian Ana-Maria, XI M 

 

 

sursa foto: www.cinemagia.ro 

 



3 
 

 

Virgil Mazilescu (11 aprilie 1942 - 13 august 

1984) a fost un eseist, poet și traducător, afiliat 

onirismului poetic (onirismul a fost un curent 

literar specific literaturii române de după Al 

Doilea Război Mondial). În anul 1959 a absolvit 

liceul ”Spiru Haret” din București și a urmat 

cursurile Facultății De Limba și Literatura Română din cadrul 

Universității din București, promoția 1964. Din 1970, timp de 14 ani 

a fost redactorul revistei ”România literară”.  

În 1966 a debutat cu versuri în suplimentul ”Povestea vorbii” al 

revistei ”Ramuri” din Craiova, pe atunci condusă de Miron Radu 

Paraschivescu. A fost premiat din partea revistei ”Luceafarul in anul 

1968 pentru volumul de poezii Versuri. Printre operele sale se mai 

numără: Fragmente din regiunea de odinioară (1970), Va fi liniște, va 

fi seară (1979), Guillaume poetul și administratorul (1983). Între 

postume s-au numărat Întoarcerea lui Immanuel (1991), Poezii 

(1996). O ediție de Opere complete i-a fost îngrijită de Alexandru 

Condeescu la Editura Muzeul Literaturii Române, în 2003. 

Virgil Mazilescu a influențat decisiv lirica româneacă din generațiile care l-au urmat, iar tristețea sa strcturală 

i-a rămas ca o marcă ușor de recunoscut a textelor, la fel ca și proiecțiile visătoare. 

Armand Popa, XI M 

 

 

desen de Lungu ailenei-Andrei XA↓ 

cineva pe lume are nevoie de mine 
 

cineva pe lume are nevoie de mine 

 

dragostea mea dacă ai nevoie de mine 

o dragostea mea dacă ai nevoie de mine 

gîndeşte-te la mine 

în spaţiul cel mai umilit 

te-am sărutat eu mortul 

fiecare să-şi ascundă bine îngerul 

în buzunar 

ca la bîlci ca la 

cinematograful mut 

poate zborul va ţîşni printre zdrenţe şi urechi 

eh ce să-i faci vom fi un biet simbol 

şi unghiul dintre toate imposibil 

 

te-am sărutat eu mortul 

 

desen de Andrieș Maria Mădălina, XA↓ 
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dormi dragostea mea 
 

plînsul în oraş: mîini fricoase îşi schimbă într-ascuns culoarea – şi 

încă o noapte izabela va fi a dreptăţii a nisipurilor (respiraţia 

cavalerului printre cavaleri e cea mai galbenă) 

 

şi spre dimineaţă la castel – dacă s-ar auzi cîntece: o cheie pe buze 

oho şi pe trădare. dulce strigăt. sarea depusă la porţi. spera să se  
joace mai frumos (cavalerul în depozite mari de sînge) 

tu dormi dragostea mea. sînt 

singur am inventat poezia şi nu 

mai 

am inimă 

 

Harry Potter, J. R. Rowling 
 

 

 Copilăria oricui este sau  ar trebui să fie marcată de câte un lucru, fie el și ceva mărunt. De o ,,îmbrăcătură” sau o 

caracteristică pe care să o poarte în personalitate și mentalitate. Pentru mine, dacă stau bine să mă gândesc, 

acel lucru este dat de ceea ce a creat autoarea J.K.Rowling. O poveste formidabilă, complexă și unică 

numită Harry Potter. Copilăria mea a căpătat mai multă culoare și substanță. Cu fiecare  volum și film, am 

stat cu sufletul la gură. Nu ai cum să nu iubești seria Harry Potter, deoarece are cuvinte, obiecte și locații 

fantastice și te duce și pe tine în acea dimensiune magică. Caracteristica pe care J.K.Rowling a dat-o acestei 

comori literare și care ar fi un plus pentru a o citi se referă la o raritate care se oglindește de la primul rând 

al primului volum. Harry Potter nu este pentru copii, adolescenți sau adulți. Este pentru toată lumea. 

Iftimie-Cotună Emilia, VIII M 

 

 

 

 

 

 

 

O vară mișto, Wolfgang Hermdorf 

 

O vară mișto este o carte scrisă de Wolfgang Hermdorf. Ea spune poveste a doi băieti 

care fură o mașină și pornesc într-o aventură spre Vașahia. Cartea este interesantă și amuzantă 

cu multe momente memorabile precum furtul benzinei din altă mașină, urmărirea polițiștilor, 

urcarea muntelui și altele. Maik, Chirtoc și Ina sânt caractere interesante. Cartea este foarte 

bună și este scrisă astfel încât să atragă de la puști la adulți. Chiar dacă nu e o carte mare, spune 

povestea într-un mod interesant și te face mereu curios în legătură cu ce o să se întâmple mai 

departe. 

Pahome David, VII M 
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Hugo Cabret, un film de Martin Scorsese 

 

 Hugo, un băiat normal cu un trecut teribil încearcă să își amintească de tatăl său și 

de clipele frumoase pe care le petrecea cu el, învățându-l și arătându-i cum să devină un 

adevărat ceasornicar. Singurul lucru cu, care a rămasa din acea cenușă era o mașinărie 

stricată pe care tatăl lui a vrut să o repare dar nu a putut. În schimb Hugo o putea ,,readuce 

la viață” , era singura lui speranță pentru a putea afla mesajul pe care tatăl lui vroia să il 

spună. Oare va reuși Hugo să repare mașinăria și să afle mesajul tatălui său? 

Botez Boroianu Carla, VII M 

 

 

 

 

 

 

Rebeliunea și genul “history fiction” 

“Trecutul este cel mai bun profet al viitorului.” – Byron 

                                                   ”Trecutul nu poate pieri, căci viitorul se va naşte din el.” 

- Anatole France 

Se poate afirma ușor faptul că fiecare dintre noi are nevoie de povești. Indiferent de religie sau 

naționalitate, de principiile pe care le avem, sau pe ce parte a Ecuatorului ne situăm, toți simțim, 

cu o intensitate variabilă, nevoia de a lua parte la experiențe la care nu am avea normal acces sau 

pe care ne este frica să le parcurgem. Această încercare e datorată nevoii de comunicare pe care 

o avem în subconștient, o poveste reprezentând în fapt o interacțiune cu alte ființe, posesoarele 

ale altor mentalități, trăiri, etc. În goana noastră de a ne împăca această necesitate, uităm sau 

tratăm cu indiferență ceea ce nu doar că stă la baza existenței lor, dar reprezintă și fundația pe 

care s-a clădit tot ceea ce cunoaștem: istoria. Pentru mulți dintre noi, întâlnirea oficială cu istoria 

a avut loc în obișnuitul decor rece și familiar al unei ore de curs, pe cât de potrivit în cadrul unei 

ore de curs comune atât de disonant în paralel cu felul în care ar fi trebuit sa se desfășoare. Astfel, 

corupți de atmosfera cu care asociem procesul de mecanic de memorare, recitare, apoi uitare, 

ajungem să strâmbăm din nas sau ne simțim amenințați de simpla menționare a unor veacuri 

trecute, așadar inutile. Și tot acolo, între rândurile strâmte dintre bănci și spațiul până la catedră, 

își continuă existența iar apoi își are deseori sfârșitul relația noastră cu istoria. Uităm, astfel, că 

evenimentele ce ne sunt prezentate sub forma unor formule matematice, cu relații si corelații, 

unei suite de știri la televizor s-au întâmplat cu adevărat, că au reprezentat realitatea multiplelor generații pe a cărei existenta ne-

am așternut meticulos prezentul, și devenim anxioși când ne dăm în cele din urmă seama că și noi facem la rândul nostru parte 

din istorie. Există totuși soluții, nelipsite însă de complicații, și anume metodele de expunere deja cunoscute: filmele, cărți, etc. 

Așa cum am menționat, există însă capcane între rândurile personajelor adjuvante, unele întinse de bună voie (pentru 

propaganda), iar altele nu (pentru o poveste mai “convingătoare”, bazată pe faptul că “viața bate filmul”). 

Un exemplu bun este aclamatul film “Braveheart”, în regia lui Mel Gibson, prezent de asemenea și în rolul principal, cel al lui 

William Wallace, un revoluționar scoțian. Binecunoscutul film incorporează o suită de neadevăruri istorice, abordând ideile 

preconcepute despre cultura scoțiană în defavoarea realităților istorice, pentru a crea o atmosferă mai familiară. Din numeroasele 

abateri, se poate spune cu ușurință, ca piese de rezistență este reprezentată de trădarea săvârșită de Robert The Bruce, pe cât de 

dramatică, atât de fictivă. Din fericire, există nenumărate surse istorice care atestă adevărata desfășurare a vieții autenticului 

”Braveheart” (porecla aparținându-i de fapt lui The Bruce); există, de asemenea, și o alternativă pentru cei încă intimidați de 

lucrările axate strict pe relatarea evenimentelor istorie, și anume Rebeliunea, de Robyn Young. 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/anatole-france/
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Rebeliunea este prima carte din trilogia cu același nume de Robyn Young. Aceasta aparține genului literar “historical 

fiction” - gen dedicat relatării evenimentelor istorice, concentrându-se, însă, mai mult pe personaje. Desigur, această specie își 

are “capcanele” ei, însă majoritatea scriitorilor dedicați acestui gen se concentrează pe adevărul istoric, ca în cazul lui Robyn 

Young. Spațiul și timpul istoric în care acțiunea are loc, elementele de mitologie scoțiană și legendele arthuriene, scenele detaliate 

de luptă la care suntem indirect martori sunt încadrate armonios în firul narativ al poveștii și servesc drept formidabilă mașină a 

timpului; personajele cu etos ambiguu creează o atmosferă realistă - în această carte nu există personaje negative sau personaje 

pozitive, ci doar personaje cu ambiții și scopuri bine definite; fiecare capitol ne destăinuie câte ceva despre acestea, perspectiva 

lor asupra celor desfășurate, fiecare pagină ne dezvăluie complexitatea conflictelor. Îl cunoaștem pe protagonist, viitorul Robert 

The Bruce, în momentele de incertitudine care i-au marcat viața, din ziua în care devine cavaler, până în ziua când ajunge să își 

riște viața, familia, pământurile, și libertatea pentru a se i alătura poporului scoțian contra dominației engleze. Robert este un 

personaj uman, cu vicii si aptitudini, astfel diferit de personajele cu defecte generice care își fac apariția în rol de protagonist în 

unele opere de ficțiune. Acțiunile sale sugerează că poate fi arogant, dar e mereu loial, e nehotărât, poate fi încăpățânat, dar 

ascultă ce au ceilalți de spus, nu e mai prejos față de ce cred ceilalți despre el, și are parte de eșecuri și succese în urma deciziilor 

sale. Pe parcursul călătoriilor sale va cunoaște dezamăgiri, va avea parte de regrete, va fi silit să-și slujească dușmanul și să-și 

trădeze cel mai bun prieten înainte de a-și găsi propria cale; evoluează considerabil pe parcursul aventurilor sale și se apropie 

treptat de varianta sa finală. Va depăși totuși cele mai negre momente și își va atinge în cele din urmă scopurile? Citiți și aflați!  

Astfel, în urma celor prezentate, se poate constata că Rebeliunea este și o alternativă cumsecade pentru 

cei prea timizi să abordeze încă seria Un cântec de gheață și de foc de George R. R. Martin (carte care 

incorporează evenimente notabile din istorie într-un decor fantasy și poate oferi o perspectivă subtilă 

asupra istoriei și a caracterului nobilimii engleze, în cazul în care vreți să abordați evenimente ca 

”Războiul celor doua roze” (pentru care recomand Pasărea furtunii de Conn Iggulden) sau sosirea 

lui William the Conqueror în Anglia. 

Menționez că nu pretind că ar trebui să ne bazăm cunoștințele istorice exclusiv pe opere de 

”historical fiction”, susțin doar că ele 

reprezintă o cale “cumsecade” de formare a 

apetitul pentru citit și istorie. Închei prin a 

încadra toate cele de mai sus în cadrul unui 

citat: “Studiază trecutul pentru a înţelege 

viitorul.” – Confucius.  
Antonia Zahariea, XI M (afișul filmului ”Braveheart”)→ 

Toamnă 1 

  Într-o dimineață când mergeam la școală, am văzut o femeie frumoasă. Mi-am dat seama că era 

Zâna Belșugului, după rochița ei cu trenă care arăta precum un covor arămiu. Mi-a spus că ea dăruiește parfumul 

fructelor și legumelor, iar eu i-am zis că, dintre  fructele mele preferate, îmi place cel mai mult gutuia, fiindcă 

parfumul ei este inconfundabil. Știam că, după ce toamna frumoasă și bogată se va încheia, baba iarna începe să 

scuture nori groși ca o mantie de fum așternând zăpezi peste întinderi. Va trece și asta... 

Ariton Luiza, V AP 

 

Toamnă 2 

 Frunzele sânt galbene, uscate. Fructele parfumate și gustoase ajung în cămările bunicilor. Toamna le așează pe 

rafturi plină de bucurie. Bunicii noștri fac dulcețuri din mere, pere și gutui, iar din struguri fac must sau vinuri. Pe jos este un 

covor arămiu superb. La apariția toamnei bogate, păsărelele sunt pe cale de plecare în țările calde. Cuiburile vor rămâne pustii 

fără păsări. Iar cerul în acest anotimp va fii mereu plumburiu. Toamna este numită și zâna belșugului. O iubesc. 

Longobardi Emma, V AP 

 

Astă vară 

 Îmi aduc aminte de zilele acelea însorite de vară, când mergeam în păduricea de la marginea râului, care curgea 

rece și ușor. Mă odihneam sprijinită de un copac, deoarece căldura era insuportabilă.  

Îmi aduc aminte când mergeam în serile liniștite să mă plimb pe malul mării nervoase și mă înecam în spuma valurilor, 

auzindu-le strigătul, iar după, mă așezam pe nisip și priveam cum fața soarelui se scurgea intrând în sarea apei verzui.

 Când se înnopta, stăteam întinsă pe iarba rece și gâdilitoare, pierzându-mă printre miile de stele strălucitoare ce roiau 

în jurul lumii.  

Acum nimic nu mai este la fel. Floarea-Soarelui dispare încet, împreună cu regele ei. Marea își îngheață apele calde ce 

erau odată, pădurea... ei bine, când stau în ea și îmi ridic capul spre rămurica stoarsă de viață, mă întristez. De frunza verde de 
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astă vară... acum e gălbuie și plutește pe aripile vântului, coborând printre miile de frunze. Răspunsul e... toamna. Ea împreună 

cu amicii ei au detronat vara. Presupun că ceva normal, dar tot mă cuprinde dorul de astă  vară! 

Butuc Andreea, VI M 

Melancolia  

Auzi, în tăcerea mea, 

Cum cad stropii pe fereastră 

Și-n toată frumusețea  

Cum pământul  mi-l  îmbracă? 

Inima mi-o împachetează 

În cafeniu 

Melancolia. 

Vezi tu, sufletul de copil  

Zboară atât de lin,  

Că sutelor de rândunele  

Ce-mi duc vorba  

Le lasă această primăvară. 

Frunze triste, arămii, 

Melancolia. 

Macovei  Raluca, VIII M 

 

 

 

  desen de Bulei Ioana Adriana, 

XIAP→ 

desen de Dinu Francesca, XI 

AP↓ 

                 

 

Scumpă floare 

O floare îmi străpunge sufletul 

Și mi-l umple de bucurie, 

Mi-l umple de bunătate, 

Aș vrea să mă lase  

Să îi simt mirajul petalelor 

Să-i simt pe aripi  

Picăturile din roua sa rece. 

Doar sub clar de lună  

Ea strălucește atât de tare. 

Bârsan Martina Giovanna, VII AP 
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Toamna 

Toamnă dragă, toamnă dragă,  
Ai venit iarăși la noi 

Și ne-ai pus iar în desagă 

Mere, nuci și pere moi. 

Îți arunci din toți copacii 

Frunzele covor pe jos 

Și spre-a soarelui căldură 

Au plecat cocorii toți. 

Olteanu Angelo, V AP 

 

←desen de Ungurianu David, VI M 

 

 

 

Peisaj de toamnă 

Cade-o frunză, două, trei   

Încetișor și lin 

Ele cad mereu din tei, 

Dar nu și din pin 

Floarea soarelui se sperie 

De ploi și de furtuni, 

După ele lasă mizerie 

Cam  multe săptămâni. 

La câte zile au trecut, 

Chiar și toamnei i-a plăcut. 

Vine iarna-nfrigurată 

Cu pași repezi încruntată. 

Antal Sabina, V AP 

                              

                                         

desen 

de 

Gătej 

Beatrice, XAP→ 

 

 

desen de Țibulași Alexandra→ 

 

Toamna bogată 

Din copacii ruginii, 

Cad frunzele mii și mii 

În covor s-au așternut 

Frumusețe au făcut. 

Toamna-i anotimp bogat, 

Recolte s-au adunat. 
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Păsările călătoare, 

Au plecat din nou în zare. 

Botez Eduard, V AP 

Toamna 

Toamna,   

Așternând covorul ei auriu, 

Cu fructe dulci și parfumate 

Pare un erou de poveste. 

Bunicii fac compoturi 

Care iarna par  perfecte. 

Păsările își iau la revedere. 

Zâna toamnă și-a arătat și acum talentul. 

Longobardi Emma, V AP 

               desen de Răileanu Andrada Oana, VIIIAP→ 

A venit iarna  

A venit așa deodată, 

Iarna cea înfrigurată 

Cu zăpada ei cea albă, 

Și vacanța meritată. 

De acum sania vine, 

Ne duce pe toți pe șine. 

Dacă nu ar fi fost ea  

Noi cu ce ne-am  mai  juca? 

Abăloaiei Cosmin, VI M 

 

Toamna  

A venit toamna 

ploioasă,  

Vremea este răcoroasă, 

Și la școală mergem 

iar. 

Iar suntem în an școlar! 

Toți copacii, întregul 

sat, 

Haine noi au îmbrăcat, 

Pe cer păsări stoluri 

mii, 

Pleacă-n noi călătorii. 

Vor venii la primăvară 

Când va fi iar cald 

afară. 

Avadanei Andra Elena, VI M 

 

Desen de Andrieș Ana Maria, XAP→ 
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desen de 

Roșu  

Carrina, 

XIIAP→ 

 

Toamna 

De vreo săptămână două 

Se-ntâmplă ceva ciudat. 

Este brumă în loc de rouă, 

Cerul este înourat 

Întâi a căzut o frunză 

Apoi încă două, trei, 

Două ramuri și o gâză 

E cea mai rămas din tei. 

În pădurea cafenie 

Se aude-un murmur stins, 

De la mica păpădie 

A ieșit suspin aprins. 

Iarba mare și stufoasă 

Din senin a dispărut, 

Păsările, de pe casă  

Cum plecau s-a tot văzut. 

Gerul aspru și cumplit 

Se anunță prin pădure,  

Iepurașul zgribulit 

Vede vârfurile sure. 

În livada cea bogată 

Mere, prune, nuci și pere 

Toți din jur pot să o vadă 

Deocamdată, cu  plăcere. 

Baroi Miruna Mihaela, VI M 
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A V-a treaptă 

Pînă la nori se-nalță pinul meu. 

N-avem multe în comun. 

El e calm, eu nu. 

Aș vrea tare să mă aflu în locul lui, 

Așa, fără griji, desprins de pământ... 

Dar eu sunt om . 

Peste noi se află același cer, 

Pinul meu acolo urcă, iată! 

Eu doar îl văd, atât. 

Ungureanu David, VI M 

 

 

←desen de Necula Cristiana, XAP 

 

 

fragmente de bandă desenată de Ilinca Lupașcu, VIAP 
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Pânza vieţii 
 

Acum ceva timp m-am gândit  să scriu o carte despre mine. Am scris-o. E ascunsă undeva prin camera mea. Am vrut 

să arăt din ea câteva rânduri lumii, însă am avut o mică teamă. Am analizat situaţia şi am ajuns la concluzia că nu am nimic de 

pierdut. Aşa că iată ce am scos: 

 ”Fiind adolescent, am perioade de rătăcire. Prea multe. În toată viaţa  mea de copil, am avut câteva momente în care 

m-am simţit singură. Credeam că nimeni nu mă înţelege, că nimeni nu vrea să mă asculte şi că sunt singura care trăieşte acele 

momente de rătăcire. Cumva, am reuşit şi am trecut peste, am învăţat că nu o să fiu niciodată singură, nici dacă mi-aş dori. 

Mama este universal meu, iar acest lucru este reciproc. Tata este sufletul meu, iar acest lucru este reciproc. Ei o să fie mereu 

acolo. Totuşi, îmi pare rău că nu mi-am dat seama de asta mai devreme. Măcar acum ştiu. Însă, înainte de asta, eram blocată. 

A fost o perioadă grea pentru mine, deşi poate nu pare cine ştie ce, am suferit. Am trecut prin multe schimbări de-a  lungul 

timpului  Acum, parcă sunt alta. Am ajuns să mă bucur de lucruri atât de mărunte. De exemplu, când  ies afară cu câinele meu 

şi văd cerul, mă simt norocoasă. La fel, când simt vântul cum trece uşor printre buclele mele şatene! Sunt atât de norocoasă că 

pot s-o văd pe mama şi să-i spun cât de mult o iubesc! Sunt atât de norocoasă pentru că pot să-l văd pe tata şi să-i spun că e 

totul pentru mine! Pot să-i văd pe oamenii care contează pentru mine. Nu mă refer doar la familia mea, ci şi la prieteni, profesori, 

colegii de şcoală, portarul din faţa şcolii, directorul, femeile de serviciu şi toţi oamenii pe care-i ştiu. Toţi sunt culorile de pe 

pânza vieţii mele. Şi le multumesc că există. Cred că ăsta este cel mai important lucru despre care aş putea să scriu vreodată. 

Pânza vieţii mele este colorată datorită oamenilor din viaţa mea. Este prima opera de artă perfectă, pentru mine.” 

 

Teodorescu Ioana -Lucia, VIII A 

 

Elevii Liceului de Arte „Victor Brauner”, Piatra-Neamţ, cu elevi ai Școlii de Muzică din Ungheni, Republica 

Moldova, pe 12 martie, la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ, la concertul „O seară de jazz” (prim plan: Obadă 

Miriam - IX M, Adriana Ciobanu, Chiorescu Simion, Chiorescu Dumitru, Rudichi Ionuț, - XI M; planul doi: 

muzicieni basarabeni) ↓ 
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poeme de Ouatu Damian, VIIIM 

 

cutremur 

 

   e cutemur, 7.5 

   pe TV e aceași adunătura de anonimi cunoscuți 

   pe net e doar un avertisment urmat de o imagine 

inofensivă 

   și de restul postărilor irelevant 

   și oamenii fac poze în timp ce mor 

   moarte inevitabilă 

   pentru că eram deja morți cu mult înainte 

 

de la mine, in memoria mea 

 

 1 

   un deceniu 

   unde ești? 

   m-am trezit într-o dimineață și nu te găseam 

   vino înapoi… 

 

 2 

   doi (ano)timpi au trecut 

   și speram 

   dar n-ai venit. 

   o să plec înapoi in iadul ăsta numit lume 

   să te caut. 

 

 3 

   trei din mine te-au căutat 

   și te-au găsit 

   aveai cătușe și erai pe jumătate mort 

   cu ultima suflare mi-ai spus 
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   “De ce m-ai blocat aici?” 

 

 

 

 

   

trăiești? 

 e ușor să spui că trăiești, 

   verifică-ți pulsul 

   anunță-ne fericit că e bun 

   dar asta nu e tot 

   viața nu înseamnă doar să ai aer in 

plămâni. 

   viața e a nu te teme ce e după moarte  

   și a nu te teme de ea în sine. 

   e despre evenimente ce te-au făcut fericit, 

   chiar de au fost simple, 

   despre poemele proaste pe care le păstrezi 

într-un caiet pierdut. 

   la final toți ne ducem 

   cel mai bun lucru pe care îl poți face 

   e să nu-ți petreci viața murind. 

 

 

 

 

luna 

 

   stau întins, nu dorm 

   luna îmi 

luminează 

fața 

   și îmi 

provoacă 

sentimente 

banale 

   dar 

intense 

   la două 

dimineața 

   și simt că 

sunt și viu 

și mort 

   mă simt 

ca în 

pandemoniu 

   chiar daca 

lumina ei 

este albă 

   nu roșie 

ca focul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desen de Andrieș Maria Mădălina, XA→ 
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desene de Samson Arhiana, Gănescu Diana, și 

Stângaciu Iosif-Mario, cl. a II-a↓→ 

 

 

Mamei 

                                                   

Mămica mea frumoasă, 

Ființă luminoasă,  

Cu zâmbet larg pe faţă, 

Ești unică-n povață. 

De n-ai fi mama mea,   

Eu astăzi te-aș crea. 

Mă treci bine-n toate, 

Prin orice greutate. 

Ajută-mă să cresc, 

Să pot să te iubesc. 

Cât voi trăi pe lume 

Mămico, îți voi spune 

Că-ți dau inima mea, 

Cu mine toată-n  ea.  

 

Cezara Gherghe,cl. a IV-a M 

 

 

Mamei, iarăși 

 

Mamă frumoasă, 

Mamă frumoasă, 

Slavă cui te-a trimis! 

Când citesc noaptea 

Te visez în cartea 

Ce nu s-a deschis. 

 

 Ilinca Sandu  clasa a IV-a  

 

 

 

                                                                        

 

 

 

       Sfârșit de iarnă  

                           

       Baba Iarna s-a lăsat greu alungată și, așa cum știm, 

în primele zile din martie își mai scutură încă din 

cojoace. Soarele a topit fulgii, iar mănușile de zapadă, asezate cândva pe crengi, au dispărut. Sămanţa ierbii e veselă , 

deoarece poate să incolţească din nou. Vrabia ciripește, iar mugurii îmbobocesc pe crengi. Întreaga natură se trezeste la o 

nouă viată: albinele roiesc prin aer, ghioceii, brândusele, zambilele și lalelele vestesc de-acum primăvara. Totul e plin de 

viață: gâze, animale și plante. Ursul se trezește morocanos din hibernare, iar veverita zburdă în căutarea hranei. Oare bietul 

greieraș o fi supravieţuit sau furnicuţa l-a lăsat sa moară de foame? 

   Copiii se bucură și ei. Alţii plâng după jocul cu săniuţele. Le va fi dor de zăpadă, dar ei își vor continua jocul prin iarba 

presărată cu bumbișori. Câmpul răsună de glasuri și cântecul li se amestecă cu ciripitul păsărilor. Ei așteaptă sărbătoarea 

Paștelui, gândind : ,,Oare ce o să-mi aducă Iepurașul?’’ 

      E atâta bucurie, atata viaţă și speranţă, încât oamenii par mai buni, mai veseli. Primăvără, îți mulţumim pentru bucuria pe 

care ne-o aduci! 

 

                                                                   Alesia Nastase, cl. a IV-a  
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                                                           desen de          

Timofte Krista-Anne, cl.a II-a→ 

 

Povestea ghiocelului 

 

Odată, demult, trăia un ghiocel mic, dar foarte 

frumos. Toți oamenii încercau să îl rupă, dar nimeni nu reușea, căci sclipirea sa le 

vorbea. O fetiță se duse la ghiocel: 

- Bună, micuțule ghiocel! Tu de unde ai răsărit atât de repede? întrebă fata 

- Eu nu sunt orice fel de ghiocel, sunt o făptură magică, creată de Dumnezeu, trimisă pe 

pământ pentru a proteja ruperea plantelor! 

- Pe pământ există câte o floare magică ce protejează alte flori? întrebă iarăși fata. Iar tu 

ești una dintre ele? 

- Desigur! zise ghiocelul 

- Greșești! se auzi vocea rea a unui mărăcine. Eu sunt acela, nu tu! Eu cresc printre plante 

și le protejez. 

Mărăcinele îi șopti Mariei ce să-i facă ghiocelului, ca să scape de el. Dar fata puse alt  

ghiocel lângă mărăcine și dintr-o dată răutatea dispăru și toată tristețea din lume se 

transformă în bucurie. 

În lumea dulce 

Mama mă trimise la culcare. Am adormit. Dintr-o dată m-am trezit în Sugarland. Am găsit un unicorn și m-am urcat pe 

el. Am văzut Muntele de Ciocolată, Râul Caramel, Copacul de Zahăr, Nisipul din Bezele și Cascada de Lapte Dulce. 

Apoi unicornul îmi spune: 

- Am ajuns la Palatul de Turtă Dulce! Aici s-a terminat călătoria! 

Și mă lăsă la porțile unde stăteau drepți  mii de soldați din turtă dulce. 

- Deschide porțile, Zăhărel! se auzi o voce groasă și înfricoșătoare,  iar soldățelul, fără să mai zăbovească, deschise 

poarta uriașă din pănuși. Am luat o bucățică mică de turtă dulce de pe palat și toți soldații mă urmăreau de pe armăsarii 

lor, care alergau ca un fulger. Când căpitanul voi să mă împuște, am auzit o voce lină care mă striga: 

- Bună dimineața! Grăbește-te, vei întârzia la școală! 

Era mama. Ce bine că a fost doar un vis!                          

ambele texte de Bădiță Alexandra, cl. a III-a 

desene de Iftimia Valentina, Spinoula Sofia, Lefter Carlos-

Manuel, Nikolics Eva-Angelina, cl.a II-a↓→ 
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desen de 

Pintilie 

Anastasia, cl. 

a III-a→ 

 

 

 

Profesoara cere elevilor să dea exemple de vietăţi: 

- Spune tu, Gigel. 

- Albinuţă. 

- Nu se spune albinuţă, Gigel, ci albină. Ionel, spune si tu! 

- Vrabiuţă. 

- Nu se spune vrabiuţă, ci vrabie. Bulă, spune si tu! 

- Gărgără! 
 

 

- Tată, un coleg mi-a spus că semăn cu tine. 

- Şi tu ce i-ai spus? 

- Nimic, că este mai solid decât mine 

←desen de Bax Mattia, VIIM 

Bulă, la reuniunea de 

20 de ani, se adresează 

foştilor lui dascăli: 

- Stimaţii mei profesori, 

mă tot frământă o 

întrebare: chiar atât de 

imbecil eram, de mă tot 

lăsaţi corijent? 

- Vaaai, se poate, 

domnule ministru? 

 

Profesorul întreabă 

clasa: 

- Dacă aveţi un dolar şi-

i mai cereţi unul tatălui vostru, câţi dolari aveţi? 

Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să răspundă, iar acesta zice: 

- Un dolar. 

- Nu ştii matematică, zice profesorul dezamăgit. 

- Nici dv. nu îl ştiţi pe tata. 
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- Mamă, un băiat m-a bătut azi la şcoală!                                                                  desen de Diaconița Valentina, XA↑ 

- Da? Şi poţi să-l identifici? 

- Sigur că da, am o ureche de-a lui în ghiozdan. 
 

Doamnă învăţătoare, să ştiţi că fiul meu nu poate veni azi la şcoală! se auzi o voce de copil. 

- Dar cu cine vorbesc? 

- Cu tatăl meu! 

 

Un copil plîngea pe holul şcolii. Învăţătoarea îl întreabă: 

- De ce plîngi?  

- Un copil mi-a dat jos plăcinta! 

- Dar a fost cu intenţie? 

- Nu, a fost cu brînză. 

a adunat prof. Găină Romila Adrian 

  Cetatea din Prejmer  

 

Prejmer,  poarta de intrare în Țara Bârsei, păstrează pretutindeni 

amprentele trecutului frământat al zonei Brașovului, când satul era o solidă fortăreață în fața  năvălitorilor turco-tătari. De-a 

lungul vremii, cetatea a fost înconjurată de turnuri și de porți puternice. În Prejmer, așezarea țărănească liberă a fortificat 

biserica din mijlocul satului, fiind astfel mai greu accesibilă în caz de primejdie. Această fortificație complexă era considerată 

printre cele mai puternice din Țara Bârsei.  

 Construcția, ridicată inițial la începutul 

secolului al XIII-lea de cavalerii teutoni și de catolicii 

cistercieni, sub autoritatea regilor maghiari, a fost 

restaurată în forma actuală în anii 1960-1970.  

Intrarea  se face printr-un gang boltit, străpuns de un 

grătar mobil cu țepi puternici de tei. Zidurile ating 

uneori grosimea de 4-5m și înălțimea de 10-12m . Din 

loc în loc zidul este străpuns de deschizături pentru 

tragere și de găuri pentru aruncarea păcurii încinse. 

Caracteristice sânt zidurile interioare ale cetății și 

cele exterioare ale bisericii, de-a lungul cărora s-au 

construit aproape 300 de cămăruțe destinate păstrării 

proviziilor, dar și adăposturi ale populației din satele 

învecinate, în caz de restriște.  Accesul în această 

încăpere se făcea printr-un sistem de scări, schele și 

balcoane din lemn. Biserica din incinta cetății are un 

stil arhitectonic mixt, combinat din stilul romanic și 

gotic burgund, care s-au adăugat succesiv. Prețioase în biserică sânt vechile picturi rămase din secolul al XV-lea pe unele 

panouri ale altarului original. 

 Continuând drumul din Prejmer, după 8km întâlnim o altă localitate cunoscută, Hărman. Satul vechi are o 

cetate înconjurată de păduri și o biserică datând din secolul al XIII-lea cu turn masiv cu o înălțime de 45metri. Cetatea din satul 

vechi, construită în secolul al XV-lea, este asemănătoare celei din Prejmer, având însă două rânduri de ziduri. Se mai păstrează 

șase turnuri cu  guri de tragere și pentru aruncarea păcurii. Zidul interior are de asemenea numeroase cămăruțe zidite unele 

peste altele, iar în turnul dinspre est se mai pot vedea câteva fresce din secolul al XV-lea. 

 

Prof. Mihalachi Clarisa (sursa foto:www.wikipedia.ro) 
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Varia  

 

1.Adriana, ai 

participat la ”Vocea Romaniei” nu de mult, cu o scenografie 

inspirată din basme. Cum ai ajuns acolo și ce a însemnat acest 

concurs atât de mediatizat la tv pentru tine? 

 "Vocea României" e un concurs pe care l-am urmărit cu drag încă 

din prima ediție, sperând ca într-o bună zi să pot ajunge și eu pe 

scena pe care am privit-o doar prin ecranul televizorului. Abia anul 

trecut mi-am făcut destul curaj pentru a participa și m-am înscris, 

fără a avea mari speranţe. Mi s-a părut uimitor când am fost anunțată 

că am trecut prima etapă. "Vocea României" pentru mine a însemnat 

un vis devenit realitate și am încercat să mă bucur de fiecare clipă 

petrecută în platourile de filmare. 

2.Cu ce nume importante din show biz ai avut contact în cadrul 

concursului? 

 În timpul concursului am avut contact cu Adrian Despot, Tudor 

Chirilă, Pavel Bartoș, Smiley și bineînțeles, antrenoarea mea, 

Loredana Groza. Cel mai mult timp a fost petrecut în prezenţa Loredanei, care alături de doamna profesoară Lucia Ciobotaru, 

ne-a ajuta cu melodiile, cu ținutele, și ne-a făcut surpriza de a ne invita în cadrul concertului "Ador" pe noi, cei din #teamlori. 

3.Tu cânți de-o viata, as zice (Chiar, de când?). Ai trecut prin momente foarte grele, din 

punctul de vedere al sănatății, acum câțiva ani. Ce te-a facut să nu renunți la muzică? 

  Cânt de la vârsta de 4 ani, datorită educatoarei mele. Ea i-a spus mamei că am talent și 

că ar trebui să aprofundez asta. Am început cu muzica populară, ca mai apoi să mă 

reprofilez pe muzica ușoară. Muzica înseamnă pentru mine modul meu de a mă 

exterioriza și cel mai bun medicament pentru orice fel de problemă. Nu aș putea renunța 

la muzică, deoarece face parte din ființa mea.  

4.E muzica cea mai mare pasiune a ta? Vrei să faci o carieră din ea? Ai și alte pasiuni? 

 Cea mai mare pasiune a mea este muzica și de mică visez la a ajunge să cânt pe scene 

mari alături de artiști consacraţi. Vreau să îmi pot câștiga existența prin muzică și 

muncesc pentru a face asta posibil. Nu pot spune că am și alte pasiuni în afară de 

muzică (nu le pot numi pasiuni), dar am hobby-uri precum scrisul sau desenatul. 

Ambele sunt un mod de relaxare pentru mine, o evadare din realitate.  

5.Cu pianul în ce relații mai ești? 
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  Pianul este primul și unicul instrument care m-a atras și care m-a ajutat să mă dezvolt din punct de vedere muzical. Nu am 

renunțat total la a cânta la pian, dar datorită unor evenimente, nu mai simt o conexiune atât de specială cu acest instrument. În 

timpul liber mai recreez melodii auzite la radio sau televizor la pian, dar nu aș mai sta ore în șir să studiez partituri pentru a 

merge la concursuri.  

6.Ultima oară te-am văzut pe scena TT-ului, cu jazz, acum câteva săptămâni, mi-a placut tare cum te-ai descurcat, nu știam 

de latura asta a ta. Jazz? De unde? 

  În primul rând, mulțumesc pentru apreciere! Concertul "O seară de jazz" a fost o idee spontană care s-a materializat pe 

parcursul a câteva săptămâni, un timp foarte scurt. Mi-a plăcut foarte mult ideea și de aceea am fost de acord să cânt jazz. De 

mică mi s-a spus că un artist adevărat poate interpreta orice gen muzical. Mi-ar plăcea să aprofundez jazz-ul, deoarece e un 

gen muzical foarte complex, cu multe subtilități, chiar dacă pare ușor.  

6.Acuma ești in clasa a XI-a. Aproape de final, aș zice. Ai ceva planuri de viitor? 

  După ce termin liceul vreau să merg la conservator în UK și să îmi materializez visele legate de muzică. 

7.Multumesc de rabdare, Adriana!                                                                                desen de Andrieș Maria Mădălina, XA↑ 

  Și eu mulțumesc! 

 

a întrebat prof. Găină Romila Adrian 

Varia 

Scurtă istorie a Japoniei 

          Când vorbim de istoria Japoniei, există trei mari personaje care apar în 

prim plan: Odanobunaga (1534-1582), Toyotomi Hidujoshi (1537-1598) și 

Tokugawa Iegasu (1543-1616). Acești mari shoguni, cu caractere atât de 

diferite, au avut o imensă influență (chiar și în zilele de azi) asupra modelelor de 

viață. Această influență a fost redată într-o serie de poeme japoneze, ”senryu”, 

asemănătoare cu structura haiku, formate din 5-7-5 silabe, în total 17 silabe. 

Aceste poeme folosesc mereu  imaginea din versul. ,,Cum să faci o pasăre(cuc) 

să cânte”. 

Primul din cei amintiți, shogunul Odanobunaga, avea o personalitate 

revoluționară, excentrică și agresivă. El poate fi caracterizat prin versul ,,dacă 

cucul nu cântă , atunci moare”. Toyotomi Hidujoshi inițial fusese fermier, fără 

sânge nobil, dar ulterior și-a cumpărat titlul de nobil. El a fost un om inteligent, 

foarte ambițios. Este poate fi caracterizat prin versul ,,dacă cucul nu cântă, 

încercăm să-l faci să cânte”. Tokugawa Iegasu avea o personalitate constantă, 

hotărâtă, era dornic să aducă ceva nou. El a fost cel care a construit EDO, 

capitala Japoniei, acum Tokyo, una dintre cele mai mari metropole al lumii. El a fost cel care a construit castelul din Tokyo și 

cel care a unit Japonia. ”Senryu”-ul ce l-a caracterizat este:  ,,dacă nu cântă cucul, atunci așteptăm până va cânta”. 

           Așadar acești trei generali au dus la formarea a ceea ce este astăzi Japonia. Odanobunaga a pregătit un număr 

semnificativ de fundații din care Toyotomi Hidujoshi a făcut o bază fortificată, iar mai târziu Tokugawa Iegasu a creat 

shogunatul EDO. Aceste trei modele pot fi comparate cu progresul în viața omului, de la adolescență rebelă la tinerețea plină 

de viață și speranță (Toyotomi Hidujoshi) și în final ajungând la maturitate cu înțelegere și răbdare (Tokugawa Iegasu). 

Tonegawa  Ami, VII M 
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cl. a II-a, la 1TV Neamț↓ 

 

 

Varia  

"Cântec de stea" este un festival internațional pentru copii și 

tineret. În perioada 8-10 decembrie 2017, s-a desfășurat a VII-a ediție 

a festivalului în incinta Teatrului Tineretului, Piatra Neamț. Acesta a 

fost organizat de Asociația "Children Forever" Piatra Neamț în 

parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, Radio România Iași, Casa 

Corpului Didactic Neamț, Consiliul Local Piatra Neamț, Centrul 

pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț, Asociația Română 

a Profesorilor Francofoni Neamț, Teatrul Tineretului, TVR 2, 1 TV 

Neamț, TLM Neamț, Clubul "Viva Allegria", Clubul "Artis"/ Clubul 

"Lia Art Dance", Clubul Marius Lupu, Școala Gimnazială "Nicu Albu", Colegiul Național "Calistrat Hogaș", Centrul Europe 

Direct Nord-Est și  Grand Hotel Ceahlăul Piatra Neamț. La sugestia doamnei profesoare de limbă franceză din Liceul de Arte 

"Victor Brauner", elevii Römers Raoul și Rotaru Cătălina din clasa a XI-a M au participat la festival pe data de 9 decembrie 

2017, în cadrul secțiunii "Grupuri mici" cu piesa "La Seine" de Vanessa Paradis. Datorită îndrumării profesorilor: doamna 

profesoară de franceză, Mihaela Pozderca și domnul profesor de chitară, Florentin Blanaru, în urma prestației, elevii au obținut 

trofeul în cadrul aceleiași categorii. Festivalul s-a încheiat cu o ceremonie de premiere, pe 10 decembrie, la Teatrul Tineretului, 

în cadrul căreia s-au oferit diplome, trofee și cadouri participanților. 

Raoul Römers, Cătălina Rotaru, XI M 

 

 

                                                1 DECEMBRIE. Piatra Neamț în zi de sărbătoare 

                Anul 1918 a fost un an crucial, în istoria noastră. Atunci și-a întors Dumnezeu fața spre români și le-a zâmbit. Nimeni 

nu i-a obligat pe bucovineni, pe basarabeni, pe transilvăneni, pe bănățeni, pe maramureșeni să voteze toți ca unul Unirea cu 

Țara. Atunci a fost momentul prielnic și ei au avut înțelepciunea de a nu-l rata. Atunci, în acel sfânt 1918, s-au ridicat românii 
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la Chișinău, la Cernăuți și la Alba-Iulia și au votat în unanimitate Unirea cu Țara. Hotărârea lor a fost atât de fermă, încât marile 

puteri nu au avut decât să recunoască realitatea, respectiv Unirea și România Mare.  Unirea de la 1918 a fost cadoul pe care 

generația de români de acum o sută de ani l-a făcut generațiilor următoare, ni l-a făcut nouă, celor de azi, copiilor noștri, 

nepoților și strănepoților. Acest cadou sfânt trebuie păstrat, indiferent cât de mare ar fi prețul și sacrificiile.              Din 1990  

ziua de 1 Decembrie este Ziua naţională a României și de fiecare dată este sursă de inspirație și pentru elevii și profesorii 

Liceului de Artă ,,Victor Brauner”. Fiecare clasă a desfășurat activități cultural educative care au avut drept obiective 

cunoașterea istoriei naționale, încurajarea și promovarea tinerelor talente, cultivarea gustului estetic, orientarea elevilor spre 

valorile naționale. Pe 1 Decembrie2017, de Ziua Natională, badmintonul a avut parte de un eveniment de gală la Piatra Neamț. 

În premieră pentru oraș, la Sala Polivalentă au avut loc întrecerile Supercupei României Seniori Elite si U13, editia I  ,  ultima 

etapă din Campionatul National de Badminton,   eveniment organizat de asociatia ”Andriany Piatra Neamț”, cu sprijinul 

Primăriei și al Consiliului Local Piatra Neamț. Liceul de Artă ,,Victor Brauner” prin profesorii Hanganu Constantin,  Mancaș 

Mihaela și  Miron Daniel, a participat  la organizarea și desfășurarea de activități cultural – sportive în cadrul acestui Concurs 

Național. În deschidere, elevii din ANSAMBLUl FOLCLORIC ,,MUGURAȘUL” au interpretat imnul României, colinde și 

alte cântece adecvate momentului festiv. Au performat instrumental și vocal, după cum urmează:   Ioniță  Elena, Larghere 

Monica, Șoric Cristina, Țîrdea Ștefan Frăsinel Marian (XIIM), Tănasă Georgiana, Chiorescu Simion, Chiorescu Dumitru 

(XIM), Boacă Gabriela, Luca Ana Maria,  Pașcu Lacrămioara, Helmigeanu Robert (IXM), Popa Denisa, Rotaru Bianca (XM). 

       profesorii Hanganu Constantin, Mancaș Mihaela și Miron Daniel                                       
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Cei mai mici din cea mai mică clasă: pregătitoarea de la ”Victor Brauner” 

(învățătoare: Rodica Brânzei) 


