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Lumina 

În viaţă, în toate sferele de cunoaştere şi trăire, la toate nivelele, omul, ca trup și suflet caută desăvârşirea, 

trăieşte, se defineşte în şi prin lumină. 

La nivel fizic se întâlneşte lumina, începând cu răsăritul soarelui, se ştie fenomenul de descompune a razei 

luminoase în culorile curcubeului, fenomen preluat şi folosit de cercetători ştiinţifici, din matematică, fizică, 

chimie, biologie, etc. Se spune că cea mai frumoasă lumină este cea de la răsărit şi cea de la apus. 

În artă se distinge lumina rembrandiană, stil folosit în pictură prin care se caută punerea în evidenţă a tainei 

omului, tehnică preluată şi de artiştii fotografi pentru a reliefa, a pune în valoare lucrurile ascunse. 
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În arta cinematografiei, în televiziune, domeniul IT se cunoaşte studiul şi utilizarea efectelor luminoase la 

aparaturile tehnice. 

La nivel sufletesc, se simte uneori lumina spirituală ce emană din noi, din oamenii cu care ne întâlnim, sau 

lumina cunoştinţei pe care o acumulează o persoană de-a lungul vieţii, pentru a se defini, construi pe sine, ca 

apoi să se dăruiască devenind bucurie celorlalţi. 

În literatură mulţi poeţi, scriitori, în operele lor,  fac referire la lumină, cum ar fi Lucian Blaga Marin Sorescu, 

etc. 

În arta vizuală lumina este baza, de la grafică, pictură, grafică computerizată, fotografie digitală, modul de 

realizare a imaginii putând transmite sentimente, emoţii, poveşti sau poezii fără cuvinte. 

Expozitia “Misterele luminii” 

“Misterele  luminii” este tema primei ediţii a expoziţiei de fotografie digitală realizată în colegiul nostru, în 

perioada 14 mai-7 iunie 2013. Participanţii au fost elevi din şcoala noastră şi de la alte şcoli din oraşul Arad. 

Lucrările expuse s-au evidenţiat prin lumină, culoare, ingeniozitate artistică dar şi tehnica  realizării 

fotografiilor. Cu toate că în şcoală se lucra intens şi în interior pe coridoare, la proiectul de reabilitare a şcolii, 

panourile cu lucrări au rezistat, aducând un plus de culoare. 

Expoziţia a reunit lucrările celor pasionaţi de fotografie : 

Elevi, de la C.N. “Vasile Goldiş” : Steliana Krausz(11D) şi Dana Zdrendea(10A),  

Elevi din colegiul nostru : 

Giliano Bazili(10A), Diana Bîte(11C), Coralia Bodea(10A), Răzvan Bronda(9E), Marian Bursaş(9E), Ileana 

Chua(10A), Francesca Filip(10A), Patricia Gavra(12C), Teodora Herman(9C), Claudia Lazăr(10A), Armand 

Luluşa(9E), Amalia Marca(10A), Andreea Mîţu(11A), Andreea Morar(10A), Zenovia Murg(10A), Ruxandra 

Neamu(12F), Nadina Nicolov(10A), Gloria Olar(9E), Raluca Purcaru(9E), Lăcrimioara Samu(12F), Silviu 

Sidor(9E), Iulia Stancu(11C), Ana-Maria Sturz-Lazăr(10A).  

Mulţi dintre aceşti elevi au avut  rezultate sau participări la numeroase olimpiade din anul acesta sau din alţi ani, 

însă, cu această ocazie, au descoperit în ei şi un alt talent, cel al artei fotografice. Au ieşit la lumină valori 

cunoscute, mai puţin cunoscute sau necunoscute încă a copiilor pasionaţi de această artă . Alături de lucrările 

copiilor expoziţia s-a bucurat şi de prezenţa Pr. Pantelimon Şuşnea de la Mănăstirea Oaşa ale cărui fotografii au 

reprezentat un punct central, de susţinere, încurajare şi inspiraţie.  

Toate lucrările au avut o amprentă artistică marcată de frumuseţea şi sensibilitatea sufletească a participanţilor, 

dar şi una tehnica dovedind cunoştinţe în tehnica fotografică, editarea pe calculator, fiind vizibile eforturile cât 

şi ingeniozitatea realizării lor. 

Expoziţia a cuprins  aproape toate tipurile de fotografie – portret, reportaj, peisaj, conceptual şi macro. Elevi din 

diverse clase, şcoli, poate foarte diferiţi în alte sfere de cunoştinţe, pasiuni, s-au întâlnit  prin acest proiect, 

descoperind un numitor comun: arta fotografică. 
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Fotografiile, cu tema “Mister al luminii”, au fost realizate în diverse locuri din ţară şi străinătate - răsărit de 

soare la munte sau la mare, de la locurile sfinte –Ierusalim, imagini statice sau instantanee luate în mişcare 

creând atmosferă, imagini surprinse în Anglia, pe străzi, interioare, parcuri, portrete, în Spania, reportaje, fiecare 

fotografie emanând o poveste, lumina sa.  

Ce reprezintă fotografia pentru ei ? 

Giliano Bazili, 10A, CNMNA 

  
       

Arta fotografică reprezintă pentru mine o fascinaţie, un izvor de emoţii înălţătoare, extaz.  

Uneori îmi vine să cred că e chiar mai presus de orice, nu numai că poate sta cu cinste alături de pictură, 

sculptură şi arhitectură. Fotografia poate să pună în valoare capodoperele marilor pictori, sculptori, arhitecţi, 

mărind şi apropiind, decupând detaliile. 

Arta fotografică am descoperit-o începând din clasa a V-a, când doamnele profesoare de biologie şi geografie 

ne-au recomandat să ne abonăm la revistele de specialitate. Apoi, făcând în fiecare an excursii prin munţi, am 

descoperit frumuseţea primordială a formelor de relief, a rocilor, a lumii plantelor şi animalelor, care este 

uimitoare, incredibilă. 

Străbătând trasee spectaculoase am făcut sute de fotografii şi mi-am dat seama că nu există bucurie mai mare 

decât aceea de a revedea la tine acasă, oricând vrei, locurile a cărei frumuseţe nu poate fi descrisă în cuvinte. 

Mărind fotografiile care înfăţişează cascade, stânci, ierburi, floricele, fluturi, lăcuste, şopârle, păsări, nori, mi-

am dat seama că frumuseţea naturii este infinită. Nebănuite culori, forme, nuanţe, tonuri, umbre, armonii, 
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contraste! Devii sclavul acestor frumuseţi. Simţi nevoia să le cauţi mereu, să le priveşti din toate unghiurile, să 

le transfigurezi chiar în atitudini umane. 

Când înţelegi că nu-ţi mai dai seama care este sensul fluxului emoţional - de la tine spre gâza pe care o 

fotografiezi de aproape, sau de la ea spre tine - poţi să recunoşti că fotografia este o mare pasiune a ta. 

 

Bîte Diana, 11C, CNMNA( premiul I) 

  
                  

Fotografia este una din metodele mele de exprimare, la fel ca şi comunicarea verbală de exemplu. De multe ori 

când vreau să transmit ceva, îmi vine în minte un cadru foto, un scenariu de fotografiat, înainte să-mi vină 

cuvintele. Am descoperit lucrul acesta pe când aveam 14 ani. Până atunci, făceam poze pur şi simplu; aveam un 

aparat Olympus compact. Intriga poveştii mele referitoare la cum mi-am ales această artă ca mijloc secundar de 

a comunica e un moment scurt, o replică mai anume. Eram la un botez şi aveam impresia că mama copilului de 

botezat e posomorată în loc să fie veselă şi voioasă cum sunt mamele la botezuri. I-am făcut o poză. Cineva mi-

a spus când a vazut poza: " Ce tristă pare Lena în poza ta, mie mi s-a părut fericită la botez". Am simţit că am 

comunicat ceva oamenilor cu poza mea. De atunci am început să "fotografiez" şi nu doar să "fac poze". În 

momentul actual am un DSRL, un Nikon D5000 pe care încerc să-l cunosc cât mai bine posibil pentru ca 

exprimarea prin fotografie să-mi fie cât mai uşoară posibil. La fel şi cu dex-ul şi cuvintele. Te exprimi uşor prin 

cuvinte dacă cunoşti cuvinte. 

 

Razvan Bronda  9E, CNMNA( premiul III ) 
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Nu pot spune că am dezvoltat o pasiune puternică pentru fotografie. În schimb, reuşesc prin intermediul său să 

surprind momente şi sentimente care se vor pierde în timp. Chiar acest aspect mă face să doresc să continui să 

fotografiez oamenii şi natură. Prima întâlnire cu artă fotografică am avut-o de mic copil,de când obişnuiam să 

admir pozele de pe pereţii bunicii. Mă fascinau persoanele din ele, dar şi atitudinea lor faţă de mine 

 

Marian Bursas  9E, CNMNA 

  
 

 Am descoperit fotografia acum doi ani, făcând poze în excursii. Fără să-mi dau seama am început să fac poze 

din ce în ce mai mult. Cu puţin timp în urmă am găsit un site dedicat fotografiei şi am împărtăşit lumii pozele 

mele. Acest lucru m-a motivat şi mai mult aşa că am continuat să fotografiez. Făcând poze vezi uneori detalii pe 

care nici nu le-ai fi observat altfel. E interesant să vezi lumea prin ochii altei personae, iar acum acest lucru e 

posibil.  

 

Coralia Bodea 10C, CNMNA     

  
 

O fotografie nu e doar o simplă hârtie ilustrând realitatea sau o adunătură inutilă de pixeli. O fotografie 

reprezintă o viziune. Un mesaj. Sau, pentru cei care cred că asta e o prostie şi că nu oricine care face o poză vrea 

să transmită ceva cu ajutorul ei, am un răspuns: au dreptate. O fotografie e un mod notoriu de a încerca să 

păstrezi amintirea unei clipe, căci acţiunile noastre sunt efemere, dar o fotografie bine păstrată rămâne etern. 
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Nu m-am apucat de fotografie fiindcă am realizat brusc că aş avea talent. Nu a fost nici dorinţa de a avea un 

hobby. Doar că viaţa ne întampină mereu cu situaţii noi, cu persoane noi, iar eu am avut ocazia să întâlnesc 

câteva pasionate de fotografie, dar care exploatau acea pasiune într-un mod diferit de ce întâlnisem până atunci. 

La început nu fotografiam pentru că îmi plăcea, fotografiam pentru că trebuia, pentru că toată lumea făcea asta. 

Una din persoanele acelea pasionate de fotografie m-a luat sub aripa sa şi mi-a spus că am idei, dar nu am 

tehnică. Mi-a spus că majoritatea fotografiilor pe care le făceam aveau un mesaj, doar că eu nu ştiam să îl pun în 

evidenţă. Mi-a arătat cateva trucuri pe care le mai auzisem înainte, dar din cauza lipsei de interes nu le băgasem 

în seamă. Şi astfel, cu ajutorul acelei persoane, a început să îmi placă fotografia. 

 

Ina Chua  10A, CNMNA 

  
 

Fotografia este o pasiune pentru oricine, după părerea mea. Nu trebuie să fii talentat ca să faci cateva fotografii, 

nu trebuie să ai cel mai profesional aparat sau să fi citit cărţi despre fotografie. Toţi facem poze când vizităm 

noi locuri, doar pentru amuzament sau doar pentru a păstra amintiri. O fotografie înseamnă mai multe decât o 

simplă imagine cu un peisaj, un grup de persoane sau un lucru, o fotografie poate să ascundă în spatele ei 

sentimente, gânduri.  

Eu nu mi-am descoperit pasiunea acum un an, doi sau zece. Întotdeauna mi-a plăcut să mortalizez momente şi 

să le păstrez într-un album foto. Nu vreau să îmi fac o carieră în fotografie, dar tot timpul o să o găsesc ca o 

mică pasiune. 

 

Francesca Filip  10A, CNMNA 
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A captura o secundă din timpul care trece, într-o fotografie, mi s-a părut întotdeauna ceva fascinant. E ca şi cum 

ai putea opri timpul, ca şi cum ai fi stăpânul său. Şi când natura în jurul tău îţi oferă atâtea peisaje minunate pe 

care ai vrea să le porţi mereu în memoria ta afectivă, cum să nu devii pasionat de arta de a fotografia? Un 

curcubeu, un apus de soare la mare, o frunză de toamna ce cade nu asteaptă până când un pictor le va imortaliza 

într-un tablou. Dar cu o cameră foto poţi răpi timpului acea secundă de frumuseţe şi o poţi retrăi, privind-o când 

doreşti. E adevărat că senzaţiile, emoţiile, parfumul, zgomotele nu pot fi redate într-un cadru dar uneori o 

imagine bine surprinsă poate transmite toate acestea şi chiar mai mult. A privi printr-o cameră foto înseamnă 

mai mult decât o simplă privire neutră, întâmplătoare, înseamnă o dorinţă de a observa ce e în jurul tău, de a 

descoperi pe chipul cuiva bucuria sau tristeţea, înseamnă a vedea cu adevărat lumea şi misterele ei ce nu se 

dezvaluie oricarui privitor. 

Mi-a făcut plăcere să particip la concursul "Misterele luminii" şi sper ca şcoala să ne ofere şi alte şanse de a 

exploata aceasta pasiune pentru fotografie. " 

 

Patricia Gavra 12C, CNMNA (premiul II) 

  
 

Mereu m-a fascinat fotografia pentru că prin intermediul acesteia poți surprinde nu doar imagini ale realității, ci 

și emoții și sentimente, fiind un mod de exprimare la fel ca poezia sau muzica. O fotografie nu transmite un 

singur mesaj pentru toată lumea, ci un mesaj pentru fiecare. „Pentru mine, fotografia este o artă a observației. 

Este despre a găsi ceva interesant într-un loc obișnuit. Am descoperit că nu contează atât de mult lucrurile pe 

care le vezi, ci felul în care le privești.” (Elliot Erwitt) 

 

Teodora Herman  9C, CNMNA 
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Steliana Krausz  11D, CNVGA (menţiune) 

  
  

     Un prieten de suflet mi-a spus odată că toate minunăţiile din jurul nostru sunt făcute ca să ne aducem aminte 

că suntem iubiţi. Este vorba de iubirea supremă, acea sfântă dragoste "care nu cade niciodată" a lui Dumnezeu 

pentru fiecare pământean. Cuvintele sale mi-au rămas adânc încrustate în inimă şi întreaga mea fiinţă a fost 

cuprinsă de o dorinţă arzătoare şi de nestăvilit de a descoperi în jurul meu frumuseţile lăsate de Cel de Sus şi să 

le împărtăşesc şi altora. În atingerea acestui ţel nobil, arta fotografiei s-a dovedit a fi mijlocul propice prin care 

puteam duce la îndeplinire această năzuinţă fierbinte a sufletului meu. Nu a fost un capriciu trecător ci curând a 

devenit un „alter ego”. 

     Fiind o mare iubitoare a artei, eu însămi ocupându-mă cu pictura, arta fotografiei mi s-a revelat ca fiind o 

modalitate ideală prin care puteam să-mi îmbogăţesc orizontul artistic, prin surprinderea unor aspecte fascinante 

din viaţa cotidiană. Astfel s-a născut pasiunea mea pentru fotografie, dintr-o adâncă dragoste pentru frumos. 

Învăţând că timpul înseamnă viaţă, am devenit conştientă de şansele unice şi inedite pe care le oferă fiecare 

clipă de a ne bucura şi a preţui miracolul sacru vieţii. 

    La început, practicam această activitate la un nivel elementar şi cu un scop concret, acela de a imortaliza 

locurile deosebite care mă fascinau de-a lungul călătoriilor mele. Nu căutam atunci să exprim trăiri şi 

sentimente prin fotografie ci mă foloseam de ea doar pentru a-mi îmbogăţi cufărul amintirilor cu noi bucurii şi 

momente de neuitat, pe care viaţa m-a învrednicit să le trăiesc. 

    Mai mult, nu îndrăzneam să mă aventurez în înţelegerea tainei artei fotografice. Însă la doar cateva luni de la 

superbul periplu în Sfânta Rusie, totul avea să se schimbe, căci precum spunea Turgheniev, ”în artă ca şi în 

viaţă, avântul şi îndrăzneala sunt lucruri de căpetenie”. Momentul cheie din călătoria mea inţiatică în arta 

„scrierii cu lumină”, atât de sublimă, dar mareaţă în farmecul şi profunzimea ei spirituală, a fost întâlnirea cu 

părintele Pantelimon de la Mănăstirea Oaşa, locul unde cerul se-ngână cu pământul, unde splendoarea şi 

puritatea naturii reverberează în fiecare suflet şi pe fiecare zâmbet cald care te întâmpină în mănăstire. 

    Parintele Pantelimon se ocupă, printre altele, şi de fotografie, iar din mâinile Sfinţiei sale ies adevarate opere 

de artă fotografică. Dânsul mi-a călăuzit paşii în lumea fotografiei, m-a sprijinit şi m-a povăţuit cu nespusă 

dăruire şi răbdare, învăţându-mă că trebuie să mă dedic trup şi suflet şi aidoma oricarui lucru, trebuie să-l fac cu 

seriozitate şi de calitate, ca pentru Dumnezeu. 

   Încetul cu încetul, prin arta fotografiei, viaţa mea a căpătat noi sensuri şi înţelesuri, căci am început să o 

percep ca pe o rugăciune. Prin bucuria şi admiraţia resimtite în faţa descoperirii atâtor frumuseţi atât din natura 
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cât şi din oameni, aducem multumire lui Dumnezeu, fiind recunoscători pentru nemărginita Lui iubire pentru 

neamul omenesc, din care s-a plămădit întreaga corolă de minuni a lumii. 

    Fotografia m-a învăţat un lucru de mare preţ şi anume acela de a nu  mai irosi invitaţiile la frumuseţea 

autentică a vieţii, pe care acum o întipăresc şi în suflet dar şi pe hârtie şi o contemplu cu trei ochi: ochii mei 

trupeşti şi alături, obiectivul aparatului Nikon. 

 

Claudia Lazar  10A, CNMNA (premiul II) 

  
                                 

Pentru mine fotografia este unicul mod de a păstra cele mai frumoase amintiri "vii" în sufletele noastre, 

deoarece o fotografie spune mai mult decât o mie de cuvinte. Am descoperit pasiunea pentru fotografiat acum 

câţiva ani, când mi-am dat seama cât de importante sunt fotografiile şi cât de frumos pot imortaliza momente 

unice din viaţă.  

 

 

Armand Lulusa  9E, CNMNA 

 

 

Pentru mine arta fotografica reprezinta o modalitate de ati exprima sentimentele cu ajutorul unei poze. 
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Amalia Marca  10A, CNMNA (premiul  II) 

  
 

Pentru mine fotografia este o modalitate de a-mi exprima gândurile, sentimentele și ideile. Am început să fac 

fotografii la vârsta de 12 ani când părinții mi-au cumpărat primul aparat foto, iar de atunci până acum consider 

că am reușit să evoluez în ceea ce privește arta fotografică. Cel mai mult îmi place să fac portrete și autoportrete 

deoarece expresiile faciale ale oamenilor spun foarte multe despre cine sunt și ce simt. Un zâmbet, o privire 

pierdută, o încruntare, toate aceste ascund povești uimitoare care abia așteaptă să fie descoperite. Deși știu că nu 

voi putea face o carieră din asta, fotografia va rămâne mereu pentru mine un hobby și sper ca timpul să îmi 

permită să fac fotografii cât mai des. 

 

  

Mîțu Andreea, 11A, CNMNA (premiul I) 

  
 

Fotografia e o schimbare a realităţii, o realitate modelată şi transformată într-un vis pe care pot şi alţii să-l vadă 

prin ochii mei. Fotografia e o realitate uitată care poate trezi emoţii puternice şi te poate transpune într-un 

anumit moment din viaţa ta sau a altcuiva. Fotografia e o explicaţie şi un mister, un moment şi o eternitate. 
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Andreea Morar  10A, CNMNA 

  
 

Fotografia e una din modalităţile prin care oamenii au reuşit să-şi păstreze amintirile, probabil printre cele mai 

reuşite. Însă de-a lungul timpului, arta fotografică a devenit mult mai mult de atât, căpătând valoarea unui 

limbaj, transmiţând  privitorului sentimentele şi emoţiile fotografului. De aceea, consider că această artă merită 

un loc de cinste în topul descoperirilor revoluţionare-pentru că reuşeşte de multe ori să transmită, prin simple 

imagini, ceea ce vorbele nu pot. 

 

Zenovia Murg  10A, CNMNA 

  
 

Fotografia este un mod de a imortaliza pe hârtie figuri, surprinderi ale clipei, care altfel, din pricina structurii lor 

efemere s-ar prăbuşi într-o spaţio-temporalitate trecută şi în acelaşi timp, pierdută. Aşadar, înclin să afirm că 

fotografia, precum, toate celelalte arte, este salvatoare. Ea împiedică fiinţa umană de la a uita, ea strecoară în 

buzunarul de la piept nisip din clepsidra vremii, ea nu îmbătrâneşte, ci opreşte timpul în loc. 

Nu este nevoie neapărată de talent pentru ca fotografia să fie de calitate, să acceseze impulsuri de lumină în 

fiinţa umană, ci este obligatorie bucuria de a trăi, de a gusta fiecare moment. Toate acestea ca la o lungă şi 
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îndepărtată revedere, atingerea acelor momente captive să ne retrezească, să ne şoptească la ureche dorinţa 

imposibilă de a o lua de la capăt. 

„Orice atingere e o lumină cerească 

  Orice şoaptă un cântec pierdut 

  Şi cât aş mai vrea să se nască  

  Un alt început!” 

 

Ruxandra Neamu, 12F, CNMNA 

  
      

Pentru mine fotografia este un mod de a mă îndepărta de problemele cotidiene şi de a mă relaxa. Mă bucur că 

mi-am descoperit această pasiune şi că am avut ocazia să particip la această expoziţie atât de interesantă. 

 

Nadina Nicolov  10A, CNMNA (premiu de popularitate) 

  
 

Eu doar de puţin timp mi-am descoperit pasiunea pentru fotografie. M-am îndrăgostit pentru prima dată de 

aparatul de fotografiat când unchiul mi-a dat unul în mâna, iar la sfârşitul zilei mi-a zis că mă pricep să umblu 

cu el. E singurul hobby care mă relaxează. Parcă lumea se face mai bună şi mai frumoasă atunci când am 

aparatul foto în mână. Nu sunt expertă în arta fotografică dar voi continua să o practic şi aşa. 
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Gloria Olar  9E, CNMNA (mentiune) 

  
 

,,Fotografia este arta de a fura timpului o firmitură de clipă'' - Andreea Trifu 

 

Raluca Purcaru  9E, CNMNA 

  
 

Pasiunea pentru fotografie. Totul a început la vârsta de zece ani , când am mers cu prietena mea în excursie pe 

clisura Dunării. O zonă excelentă cu  peisaje mirifice , datorită acelor peisaje am început a descoperi plăcerea de 

a fotografia. Din acel moment  am început să fotografiez orice, oricând, oriunde. Nu contează ce fotografiezi ci 

contează cum fotografiezi, cât de mult suflet pui în ceea ce faci. Pentru mine fotografia nu este numai o amintire 

sau un obiect ce stă pe birou ci pur și simplu  mă definește .  
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Lăcrimioara Samu, 12F, CNMNA (premiul I) 

  
 

    “Sunt lucruri care nu pot fi înțelese decât vag. Și ar trebui să ne mulțumim cu atât, din nefericire însă noi  

      încercăm să le înțelegem mai precis și, ca urmare, ne trezim că nu le mai înțelegem deloc.” Lucian Blaga     

 

Silviu Sidor  9E, CNMNA( premiul III )  

  
 

Mie de mic nu-mi plăcea să apar în poze şi am stat şi m-am gândit, dacă nu pot sta în faţa camerei foto, atunci 

să stau în spatele ei şi să fac eu pozele. 

 

Stancu Iulia, 11C, CNMNA, (premiul I) 

  
 



15 
 

Pentru mine, arta fotografica reprezintă un mod de exprimare mai puternic decât desenul, fiindcă o fotografie nu 

numai că oferă dovada existenţei acelui sentiment exprimat, ci capacitatea de a transforma gânduri, cuvinte, 

fracţiuni de secundă în arta. Fotografia nu înseamnă numai apăsarea unui buton, înseamnă calcul, precizie, 

instantaneu, reflex şi desigur, inspiraţie. Ce diferenţiază fotografia de alte arte este faptul că, de multe ori 

rezultatul final surprinde altfel decât a fost gândit iniţial. Aici e frumuseţea fotografiei, în conservarea 

necunoscutului. 

Iulia, are experienţă, lucrările ei fiind expuse şi la alte expoziţii. 

 

Sturz-Lazar Ana-Maria Lacrima, 10A, CNMNA 

  
     

Este important să fructificăm fiecare moment din viața noastră, fie că îl umplem cu o activitate fizică ori 

intelectuală. Trebuie să învățăm să fim eficienți și să dăm tot ce avem mai bun, să concentrăm capacitățile și 

calitățile noastre în produsul finit pe care îl făurim. Lupta este vitală pentru om iar câștigul este doar o 

componentă periodică şi în acelaşi timp efemeră al parcursului uman.  

Fotografia pe care am ales-o  mă surprinde într-un moment de relaxare şi încearcă să concentreze o 

bucăţică din principiile mele de viaţă. Roşul cărămiziu din fundal  îndeamnă  la vitalitate şi vigoare şi şopteşte 

fin acel citat frumos, şi anume latinescul-“ Carpe diem!” Nu trebuie să risipim nici o clipă de a ne bucura de 

viaţă, de minunatele spectacole ale naturii ce nu te refuză să le surprinzi cu ajutorul aparatului de fotografiat, dar 

care cer puţină vigilenţă şi talent. Locurile frumoase le vede o fiinţă care tinde spre frumos, care se auto-

evaluează în permanenţă şi care încearcă să se corecteze, să devină, să caute pe Dumnezeu prin acţiunile sale. 

Frumuseţea unui loc este dată de puritatea acestuia şi de modul în care ne raportam la el. Peisajele care surprind 

ochiul şi sufletul omului sunt locuri retrase, aflate departe de civilizaţia modernă care are tendinţa doar de a se 

folosi de natură şi de darurile ei , fără a o proteja.  

Un astfel de loc frumos şi unic în felul lui este valea Frumoasei,la capătul căreia se află lacul Oaşa şi 

care se continua cu Transalpina. Lacul, de o claritate demnă de apreciat, este înconjurat de un pâlc de brazi 

seculari,ce atrag atenţia prin verticalitatea lor şi prin disciplina unică a acelor dispuse pe crenguţe de dimensiuni 

variabile. În acel loc, omul pare a fii făcut pace cu natura. Disciplina, pacea, precum şi verticalitatea atitudinii 
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brazilor a fost preluată şi de către vieţuitorii mănăstirii de aici, mănăstirea Oaşa, care sunt preocupaţi de 

problemele actuale ale tinerilor. În acest sens, aici se organizează tabere de mai multe ori pe an, în cadrul cărora 

tinerii învaţă să îşi soluţioneze problemele, să facă pace cu ei înşişi, cu ceilalţi, cu natura  şi mai ales cu 

Dumnezeu. Prin participarea colectivă la viaţa călugărilor de aici, fiecare tânăr se iniţiază în tainele vieţii, învaţă 

să caute sensul cât mai profund al lucrurilor, să fie cât mai motivat în ceea ce face. Aici ai ocazia perfectă de a 

surprinde cele mai fine, dar spectaculoase momente de graţie ale naturii cu ajutorul aparatului foto. Aici ai 

nevoie doar de talent şi de o cameră bună, fiindcă natura alături de părintele Pantelimon, maestru al fotografiei 

şi al tainelor omului, îţi coordonează subtil paşii. 

 De asemenea, dealurile Transilvanei, pe după care se încolaceşte zelosul Mureş, precum cele de la 

Găbud, un sătuc din inima Ardealului, lângă care se află metocul mănăstirii Oaşa, Găbud, îţi dau ocazia să 

surprinzi nuanţele violete, roz, roşii şi portocalii ale răsăriturilor şi apusurilor înconjurate de pâcla groasă  ce 

îmbrobodeşte dealurile în unele zile. De asemenea, acela este locul perfect de a surprinde minunaţia vieţii 

omului tradiţional. Este un loc în care te poţi integra cu o oarecare trudă în viaţa autentică a ţăranului roman, 

care trăieşte în dimensiunea satului. Ograda sa decorată cu modele populare, veşmintele sale tradiţionale şi mai 

ales expresia sugestivă, dar împăciuitoare şi odihnitoare ale chipurilor oamenilor de acolo sugerează frumuseţe, 

profunzime, simplitate şi iubire. Cadrele care pot fi surprinse aici sunt de o valoare artistică, morală şi spirituală 

deosebită. În concordanţă cu viaţa ţăranilor autohtoni este şi metocul Găbud, al cărui arhitectură se inspiră din 

cea ţărănească şi al cărui mesaj este  să îi iubeşti pe strămoşi pentru a putea trăi în comuniune cu ei şi cu 

Dumnezeu şi pentru a putea să îţi înţelegi originile şi trecutul. 

Aceste locuri superbe în care am reuşit să poposesc şi pe care le-am surprins şi impotalizat cu ajutorul 

aparatului foto mi-au inspirat ţinuta din poză, o combinaţie între negru şi un roşu cărămiziu. Negrul este pentru 

mine o nuanţă deloc macabră care sugerează simplitatea  şi profunzimea, iar roşul cărămiziu este o nuanţă des 

întâlnită în arta popular ţărănească, fiind simbolul jertfei şi al sacrificiului. 

 Îmi place aventura, iar eliberarea unei cantităţi mari de adrenalină în torentul circulator nu e mai mult 

decât  o normalitate pentru mine. Bicicleta este un mod de a te deplasa pe două roţi, adică de a te susţine pe 

două cercuri pneumatic- voinţa şi Dumnezeu. Pe biciletă rişti, deci îţi joci până şi ultima carte. Cu toate acestea, 

trăirile tale din acele momente de suspans, gândurile concentrate, emoţia neîntreruptă te captivează şi te 

motivează să repeţi ceea ce ai încercat anterior. Traieşti liber, mai ales ca minor care nu are încă dreptul de a 

conduce o maşină. Nu eşti dependent de programul părinţilor şi înveţi să îţi asumi o oarecare responsabilitate. Îi 

faci pe părinţi dependenţi de tine. Ei se gândesc mereu la tine, însă prin acest tip de activitate îi faci să te pună 

in fovea centralis a atenţiei lor. Trebuie să ştii însă să înveţi să te opreşti, să stăvileşti la momentul potrivit 

pentru a evita  rănirea apropiaţilor tăi. Am încercat să sugerez acest lucru prin poziţia mea cu spatele la ghidonul 

biciletei. Nu poţi sta mereu în poziţia învingătorului. Trebuie să înveţi să pierzi demn şi să câştigi smerit. 
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Dana Zdrendea, 10A, CNVGA (mentiune) 

  
 

Fotografia semnifică un hobby pentru mine. Nu numai că mă relaxează, dar mă şi fascinează ! Mi se pare foarte 

interesant faptul că nu există limite.  

Atâta timp cât ai un aparat bun şi puţină imaginaţie, poţi face o fotografie impresionantă fără să conteze 

peisajul. Această pasiune am moştenit-o de la tatăl meu. El de mic a fost pasionat de fotografie şi, cu toate că a 

trăit vremuri mai grele, nu a renunţat niciodată la pasiunea lui ! La fel ca el, nici eu nu am de gând să renunţ la 

fotografie ! 

 

Parintele Pantelimon Şuşnea, Mănăstirea Oaşa 

  
 

"Fotografia este scriere cu lumină, e desenare cu lumină…  fotografia e o poezie în imagini” 

Părintele Pantelimon  este absolvent al Facultăţii de Belle Arte din Timişoara, promoţia 1999, iar în prezent 

ieromonah, artist fotograf, pictor iconar al Mănăstirii Oaşa, personalitate complexă şi recunoscută în ţară şi 

străinătate, cu multe alte expoziţii de fotografie în ţară cum ar fi Bucureşti, Sibiu, cu lucrări expuse alături de 

artişti recunoscuţi în acest domeniu, om de valoare, el însuşi iubind şi stimulând valorile atât artistice cât şi 

umane. Părintele este şi un bun psiholog şi prieten al tinerilor, gata oricând sa dea un răspuns potrivit la 

problemele ce-i frământă. 

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

 

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

Expoziţia s-a finalizat şi cu un concurs în urma căruia elevii s-au bucurat de diplome şi premii.  

Din cauza calităţii, selecţia fotografiilor nu a fost usoară pentru juriul format din Părintele Pantelimon de la 

Oaşa, Luminiţa Ciurel, profesoară de desen la noi la şcoală şi Mircea Boran, artist fotograf, de la Fotoclub Arad. 

Nr.crt. Premiul Nume şi prenume Clasa Şcoala Fotografia premiată 

1 I Diana Bîte 11C CNMNA 

 

2 I Andreea Mîţu 11A CNMNA 

 

3 I Lăcrimioara Samu 12F CNMNA 

 

4 I Iulia Stancu 11C CNMNA 

 

5 II Patricia Gavra 12C CNMNA 

 

6 II Claudia Lazăr 10A CNMNA 

 

7 II Amalia Marca 10A CNMNA 

 



19 
 

Nr.crt. Premiul Nume şi prenume Clasa Şcoala Fotografia premiată 

8 II Dana Zdrendea 10A CNVGA 

 

9 III Răzvan Bronda 9E CNMNA 

 

10 III Marian Bursaş 9E CNMNA 

 

11 III Silviu Sidor 9E CNMNA 

 

12 Mentiune Steliana Krausz 11D CNVGA 

 

13 Mentiune Gloria Olar 9E CNMNA 

 

14 
de 

popularitate 
Armand Luluşa 9E CNMNA 

 

15 
de 

popularitate 
Nadina Nicolov 10A CNMNA 
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La festivitatea de premiere 

 

Votul elevilor 

Copiii au dorit şi ei să acorde diplome, premiu de popularitate. De organizarea acestui lucru s-au ocupat în 

special elevii din clasa a X-a A, stând în pauze la colectarea voturilor elevilor din şcoală care au dorit să 

participe la alegerea unei fotografii câştigătoare. S-a acordat un premiu de popularitate Nadinei Nicolov.  

 

 

Premiu special 

Un premiu special a fost oferit de Mănăstirea Oaşa – tabară gratuită de fotografie în luna iulie la Schitul Sf. 

Ioan Evanghelistul, de la Găbud.  

Mănăstirea Oaşa susţine de ani de zile pentru tineri elevi, studenţi, masteranzi, tabere gratuite unde aceştia sunt 

învăţaţi şi încurajaţi să-şi iubească ţara şi neamul, să redescopere  tradiţia românească şi să-şi crească valoarea 

personală pe toate planurile.  

http://www.youtube.com/watch?v=wdeQP2nR9Ec 

Pe lângă aceste tabere se organizează  şi workshopuri foto gratuite, ai căror traineri sunt artisti fotografi români 

recunoscuţi în ţară şi străinătate, cum ar fi – Mihai Moiceanu, Dinu Lazăr, Dragoş Lumpan, Horea Preja.  

http://www.youtube.com/watch?v=wdeQP2nR9Ec
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Anul acesta workshopul a fost sustinut de artistul fotograf Mihai Moiceanu. 

http://www.cameramm.ro/ 

http://www.phototour.ro/ 

http://www.fotografu.ro/ 

http://www.flickr.com/photos/horea_alex/with/3860025316/ 

Diana Bîte, din clasa a 11-a C, ne spune câteva impresii din tabăra de anul acesta 

“Workshop-ul de fotografie de la Găbud a fost primul workshop de acest gen la care am participat. E natural 

să nu fi ştiut cu ce aşteptări să mă prezint. Despre fotograful profesionist care a ţinut workshopul, Mihai 

Moiceanu, nu ştiam prea multe, i-am văzut câteva dintre fotografii şi am citit puţin din biografia lui. Despre 

ceilalţi participanţi nici atât. Oricum, mi-am dat repede seama că asta e o oportunitate pe care nu trebuie să o 

pierd şi că nu am decât de învăţat din experienţă ce va urma, aşa că mi-am setat aşteptările pe "ridicat" şi m-

am înarmat cu încredere şi optimism. Am plecat din Arad hotărâtă să arăt lumii că ştiu să fotografiez.  

 

... 6 ore mai târziu, căci atât a durat drumul de la Arad la Mănăstirea de la Găbud ( unde se ţinea workshopul ) 

eram cel mai demoralizat fotograf de acolo. Am ajuns acolo şi am văzut oameni cu aparate scumpe şi obiective 

şi mai scumpe, unii masteranzi, alţii doctoranzi sau proprietari de studiouri foto. M-am panicat ... era şi 

normal. Eram cea mai tânără, aveam un DSRL de care eram mândră - până atunci. Aveam un obiectiv ieftin, 

un 18-55mm VR, standard. Brusc m-a cuprins un sentiment indescriptibil. Era un fel de frică combinată cu 

groază - groaza zilelor ce vor urma.  

Scenariurile horror pe care mi le imaginam nu s-au întâmplat până la urmă. M-am împrietenit uşor cu oamenii 

de acolo, atât cu participanţi la workshop, cât şi cu călugări de la mănăstire. Am găsit oameni care  s-au 

dovedit a fi foarte sociabili şi înţelegători, îşi împrumutau obiective între ei şi îşi dădeau sfaturi uneori, nu s-a 

întâmplat odată să existe comentarii răutăcioase pe baza fotografiilor sau alte întâmplări în gen.  

Din punct de vedere strict fotografic, cerinţele  nu au fost atât de ridicate precum mă aşteptam să fie, în sensul 

că am ţinut pasul la discuţiile tehnice şi diferenţele între fotografii nu au fost foarte mari, mulându-se  pe 

capacităţile şi cunoştinţele fiecăruia. Am învăţat o multitudine de lucruri noi numai din convorbiri spontane 

între participanţi, să nu mai menţionez de şedinţele de analiza pe portofolii sau cursul introductoriu despre 

compoziţie. Am făcut cunoştinţă cu aparatura nouă, am experimentat obiective pe care nu le cunoşteam sau 

despre care nu mă gândeam că voi ajunge prea curând să le folosesc.  

Workshop holder MIHAI MOICEANU s-a dovedit a fi un om tare cumsecade, modest şi echilibrat, un foarte 

bun cunoscător al mamei patrii şi un fotograf excepţional. De asemenea, de amintit sunt calităţile sale de 

interlocutor - nu a existat un lucru pe care să-l explice şi eu să nu-l înţeleg. Viaţa monahală este şi ea un aspect 

de precizat, din nou o experienţă plăcută, întrucât eu nu am mai avut ocazia să trăiesc într-o mănăstire la 

propriu, am văzut cum trăiesc călugării, am participat la slujbe, am învăţat multe lucruri noi. 

Ca un mic rezumat al itinerariului:  

- ziua I: timp de destindere, recreere după drum şi timp de socializare şi teambulding.  

http://www.cameramm.ro/
http://www.phototour.ro/
http://www.fotografu.ro/
http://www.flickr.com/photos/horea_alex/with/3860025316/
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- ziua II: salina Turda + sesiune de fotografiat în şi în jurul schitului.  

- ziua III: fotografiat răsărit + fotografiat apus şi sesiune de analiză de portofolii  

- ziua IV: am plecat la Rîmeţea, de la Rîmeţea la Huda lui Papara ( o peşteră de pe un vârf de munte ) 

şi am fotografiat aprox. 500 de cadre pe traseu. 

- ziua V ( ultima ): întâlnirea de sfârşit, discuţii şi concluzii, feedbacks.  

În concluzie, sunt recunoscătoare că am avut şansa aceasta şi recomand tabăra cu ediţiile ei viitoare tuturor 

fotografilor în devenire sau deveniţi deja, pentru că e o tabără care se mulează uşor pe condiţiile tuturor - 

indiferent de nivel de cunoştinte, tehnologie sau vârstă.”  

Câteva fotografii făcute de Diana în tabără 

   
 

O fotografie la finalul taberei 
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Curs fotografie 

Ca o continuare şi posibilitate de îmbunătăţire şi dezvoltare al acestui talent al elevilor în acest domeniu, şcoala 

noastră, prin amabilitatea conducerii şcolii, pune la dispoziţie susţinerea de cursuri foto gratuite începând din 

această toamnă (2013). 

Realizatori şi colaboratori  proiect 

Ieromonah Pantelimon Şuşnea, prof. Adela Avram, prof. Daniela Cameniţă, prof. Luminiţa Ciurel, prof. 

Adriana Filip, prof. Delia Ilea, prof. Anişoara Pârvulescu, ing. prof. Ileana Selejean, prof. ec. Dan Sabău, prof. 

Diana Elena Sabău. 

Mulțumim conducerii școlii pentru sprijin – d-lui director Mircea Potocean și d-nei director adjunct Maria Haș. 

Parteneri media 

         

familia Filip Vasile si Adriana    

 


