
                                                                                                                                                                                           
 

 

Parteneri media: 

S.C. “Samson” S.R.L.  

                                               

familia Vasile și Adriana Filip. 

Ediția a 3-a  

a expoziției de fotografie susținută în colegiul nostru în perioada februarie 2014, a avut o temă compusă : 

“Cerurile deschise – Sărbătorile de iarnă” și “Peisaj de iarnă”. 

Lucrările au aparținut invitatului special Părintele Pantelimon Șușnea de la Mănăstirea Oașa, și elevilor din câteva 

licee arădene  - de la C.N. “Vasile Goldiș”, de la C.N. “Ghiba Birta” și de la colegiul nostru. 



                                                                                                                                                                                           
 

 

Fotografiile acestei ediții au exprimat sentimente, trăiri din vacanța de iarnă, și a sărbătorilor de iarnă ale fiecărui 

participant, aduse în acest format și la noi în școală pentru a le împărtăși privitorilor și iubitorilor de gen.  

Imaginile ne-au amintit cum se trăia și cum se trăiește pe unele meleaguri din țară un Crăciun autentic, nelipsind 

tradiționalul cozonac, merele, nucile și multă veselie trăită împreună. Privind fotografiile, parcă auzeai de dincolo 

de ele colindele românești, colinde interpretate și de copii din școala noastră îmbrăcați în haine de slavă, în porturi 

populare specific românului autentic. 

Privitorii au putut admira luminile citadine specifice acestor momente de sărbătoare, lumini exterioare sau 

interioare, de Moș Crăciun, îngeri de lumină, de bucuria copiilor de la serbări școlare, dar și imagini din natura, 

părelnic moartă, din această perioadă. Un Crăciun petrecut în familie, acasă, în țară sau străinătate. 

O notă aparte, originală la această expoziție au avut-o fotografiile panoramice realizate de Părintele Pantelimon, 

fiind totodată și un stimulent, o provocare pentru copii în a crește, a-și îmbunătăți stilul de a realiza fotografie. 

Tipurile de fotografii au fost diverse – portret, conceptuale, de peisaj, etc, observându-se totodată la concurenții 

edițiilor anterioare o îmbunătățire de stil.  

Panourile expoziției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

Participanții acestei ediții  

de la Mănăstirea Oașa, Munții Șureanu, județul Alba : 

 

Invitat - Părintele Pantelimon Șușnea, iconar și artist fotograf al mănăstirii Oașa, mănăstire unde anual se susțin 

tabere naționale pentru elevi și studenți, tabere cu specific în arta fotografică, artă iconară, de tradiție și 

spiritualitate românească, cadre în care tinerii sunt ajutați să se regăsească pe ei înșiși, să-și găsească rostul, 

menirea lor în viață, trăind în armonie cu natura, cu oamenii, fiind învățați să-și iubească părinții, familia, neamul, 

țara. 

 

de la C.N. “Elena Ghiba Birta” :    Sîrbu Claudiu 11C 

 

de la C.N. “Vasile Goldiș” :   Zdrendea Dana 11B 

 

de la școala noastră : 

Bodea Coralia 11A 

Bondoc Alexandra 9E 

Dunca Radu 9C 

Faur Beatrice 10E 

Filip Francesca 11A 

Gaica Paul 9C 

Nicolov Nadina 11A 

Vălean Vlad 8A. 

http://www.youtube.com/watch?v=3_abTVvzTXo
http://www.youtube.com/watch?v=TqK44SdQ62s


                                                                                                                                                                                           
 

 

Premianții expoziției : 

1. Paul Gaica 9C, premiul I 

2. Claudiu Sîrbu  9C, premiul I 

3. Alexandra Bondoc 9E, premiul II 

4. Radu Dunca 9C, premiul II 

5. Vlad Vălean 8A, premiul II 

6. Coralia Bodea, premiul III 

7. Beatrice Faur, mențiune 

8. Francesca Filip, mențiune 

9. Nadina Nicolov, mențiune 

Juriu 

       Ierom. Pantelimon Șușnea, prof. Anișoara Pârvulescu, Mircea Boran. 

Colaboratori proiect 

      Direcțiunea CNMNA, prof. Daniela Cameniță. 

 

 

Din impresiile participanților 

Dana Zdrendea  11B, CNVGA 

Consider că această ediție a concursului foto a fost 

o experiență interesantă. Faptul că nu a fost zăpadă 

de sărbători mi-a îngreunat puțin treaba. În final, 

am reușit să fac niște poze potrivite pentru 

concurs, de care sunt mulțumită. Astfel am învățat 

că uneori e nevoie de puțin mai multă imaginație 

și muncă!:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

Claudiu Sîrbu  11C, CNEGBA 

 

 

 

 

În opinia mea, această expoziție a reunit cu succes mai mulți fotografi, mai multe idei și concepte și ne-a ajutat 

prin a observa alte stiluri de fotografie. Este o idee foarte bună pentru că nu există multe concursuri de fotografie 

la care să participe doar liceenii. De asemenea, mi-a plăcut că au participat elevi din mai multe licee și sper ca la 

alte ediții să fie din tot mai multe, pentru că este într-adevăr o ocazie să întâlnești alți tineri pasionați de această 

artă. Fotografia este un mod foarte bun și relaxant de a-ți canaliza inspirația și de a surprinde momente din viața de 

zi cu zi, totul depinzând de creativitate. Pentru mine, un apus în natură cu camera este cel mai bun mod de a 

aprecia cu adevărat frumosul din jur. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

Coralia Bodea 11A, CNMNA 

 

O dată cu această expoziţie mi-am lărgit orizonturile, 

am învăţat noi tehnici de fotografiere, "şmecherii", 

cum le numesc experţii. Pe lângă asta, am descoperit 

cum poţi să transmiţi mesaje cu ajutorul fotografiilor, 

nu doar să le faci ca să te poţi lăuda cu o poziţie 

clişeică, o situaţie romantică forţată etc. 

A fost o experienţă plăcută să particip şi la această 

expoziţie. Aştept cu nerăbdare următoarea :) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Bondoc 9E, CNMNA 

Pentru mine această expoziție a 

reprezentat o modalitate de a evolua 

în arta fotografică și de a imortaliza 

sărbătorile de iarnă cât și peisaje 

inedite. Am avut o surpriză plăcută 

în momentul în care am admirat 

pozele  întrucât fiecare fotografie 

reușea să surprindă adevăratul mesaj 

al acestor sărbători. Mă bucur extrem 

de mult pentru faptul că am reușit să 

particip la această expoziție, iar în 

același timp să reușesc să câștig și un 

premiu. Sper ca pe viitor să reușesc 

să-mi desăvârșesc calitățile de artist 

în domeniul fotografiei și mi-aș dori 

ca tot mai mulți tineri să devină 

pasionați de această nobilă artă. 



                                                                                                                                                                                           
 

 

Radu Dunca 9C, CNMNA 

După părerea mea , a treia ediţie a expoziţiei m-a făcut să îmi doresc să mă perfecţionez în acest domeniu şi m-a 

ambiţionat să fac mai multe poze .  A fost o experienţă plăcută şi aştept cu nerăbdare următoarea ediţie .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Faur 10E, CNMNA 

Fotografiile pot captura momente 

care nu mai există după un timp, pot 

exprima ceea ce cuvintele nu pot. 

Fotografiile pot spune povești pe 

care nici cei mai buni scriitori nu le 

pot pune pe hârtie . Pentru mine, 

fotografiile scot la iveală ordinea din 

haos. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

Francesca Filip 11A, CNMNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia este o artă care impresionează în mod necontenit. O imagine poate transmite sentimente care nu pot 

încăpea nici în o mie de cuvinte. Cu toţii putem fi atinşi de o poză spectaculară, într-o infinitate de moduri diferite. 

De exemplu, eu am miopie şi tind să nu îmi port ochelarii afară. Fiecare poză reprezintă pentru mine câte o poartă 

către o realitate inimaginabilă, dintr-un univers intangibil. Îmi place să mă pierd în farmecul graficii pozelor, să 

îmi amintesc din nou şi din nou cât de superbă este natura, sau cât de magic arată un oraş în mijlocul nopţii, cu 

ajutorul detaliilor din pozele făcute cu măiestrie de fotografi. 

Această expoziţie a fost  specială, deoarece fiecare elev s-a simţit binevenit în acest cerc, deşi nu toţi aveam 

experienţă. Această expoziţie ne-a ajutat să descoperim o nouă pasiune, o nouă scăpare din monotonia 

împovărător de banală. Am petrecut mult timp gândinu-ne la cele mai mirifice ale naturii, cele pe care simţim că ar 

trebui să le împărtăşim cu restul colegilor, în acelaşi timp devenind mai buni la ceva ce ar putea deveni în viitor 

mai mult decât un hobby pentru unii din participanţi, această expoziţie devenind o oportunitate. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

Paul Gaica 9C, CNMNA 

Aceasta a fost cea de-a 

treia expoziție foto de la 

CNMN și a doua la care 

am participat eu. Când 

am trimis pozele pentru 

prima expoziție pur și 

simplu am ales pozele 

cele mai reușite din 

vacanță, neavând nici un 

fel de pregătire în 

fotografie. Am luat 

premiul III, lucru care m-

a motivat să continui 

pregătirea în acest 

domeniu, prin cercul foto 

de la CNMN. Am reușit 

astfel să evoluez, zic eu 

destul de mult, la această 

ediție luând premiul I. 

Totuși, nu consider că mi-am atins scopul și că acum pot să mă las de fotografie , ci o să îmi dau silința să îmi 

păstrez acest premiu și la a IV-a ediție a expoziției." 

 

Nadina Nicolov 11A, CNMNA 

Pentru cea de a treia 

ediție, la care am reușit 

într-un sfârșit să câștig un 

premiu, m-am străduit să 

progresez în acest 

domeniu și să scot 

fotografii cât mai 

originale și profi. Oriunde 

mergeam, mergeam cu 

aparatul foto în geantă, în 

cazul în care găseam ceva 

frumos pentru noua temă: 

Sărbătorile de iarnă. Îmi 

făcea plăcere să găsesc 

cât mai multe locuri în 

care să prind cadre cu 

oameni bucurându-se de 

sărbători și moși Crăciuni 

așteptând copii cu sacul 

cu daruri. Pe timp ce 

numărul expozițiilor 

crește, pe atât crește și 

pasiunea și dedicarea mea pentru arta fotografică. Abia aștept următoarea ediție! 



                                                                                                                                                                                           
 

 

Vlad Vălean  8A, CNMNA 

Pentru  mine fotografia înseamnă un mod de viață 

prin care încerci să arăți oamenilor din jurul tău cât 

de frumoasă este lumea. Un mod de a-ți exprima 

sentimentele în cel mai bun mod posibil. Oamenii 

din zilele acestea nu văd fotografia ca pe o artă ci 

mai mult ca pe o necesitate deoarece nu mai ai timp 

să admiri clădirile sau natura dar când te uiți pe 

fotografii unde ai fost îți revin multe amintiri. 

Bucuria pe care o simt atunci când fac fotografii nu 

poate fi explicată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiul de popularitate 

A fost acordat de data aceasta Coraliei Bodea cls 11A, CNMNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

Festivitatea de premiere 

 

Cerc de fotografie 

La cercul de fotografie din școala noastră, sunt invitați elevi de gimnaziu sau liceu din liceul nostru dar și elevi de 

la alte licee, iubitori ai artei fotografice, dornici să se perfecționeze în acest domeniu și să comunice cu tineri de 

vârsta lor despre fotografie. Cercul are în permanență invitați, printre care Mircea Boran de la FotoClub Arad, 

prof. de matematică Francisc Doba  de la școala noastră și alții. 

Coordonatori proiect 

Prof. Francisc Doba, prof. Anișoara Pârvulescu, prof. Diana-Elena Sabău. 

 

 


