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Pentru mine această expoziție a 

reprezentat o nouă oportunitate 

minunată de a-mi îmbunătăți 

cunoștințele în arta fotografică. 

Sunt foarte bucuroasă că am reușit să 

particip la această nouă expoziție. 

Îmi doresc să particip la cât mai 

multe activități de acest tip pentru a 

evolua la fel de mult ca și până 

acum. 

Alexandra a participat la o tabără  de 

fotografie gratuită, în vara 2014, în 

Munții Șureanu, în care trainer a fost 

Mihai Moiceanu, artist fotograf român. 

Tabăra a fost sponsorizată de Mânăstirea 

Oașa.  





Această ediție, ca și cea de dinainte, a 

fost una reușită. De data aceasta am 

făcut mai multe poze și am fost 

impresionat și de rezultatele 

celorlalți participanți. Cred că astfel 

de evenimente ne ajută să ne 

îmbunătățim prin faptul că suntem 

concentrați pe un anumit scop 

și dorim să creăm o colecție de poze 

cât mai bună. Sunt sigur că voi mai 

participa la alte ediții deoarece cu 

fiecare expoziție simt că devin mai 

bun și pot cunoaște și alte perspective 

fotografice. 

  





Participarea la cea de-a patra ediţie afost un prilej 

foarte bun pentru a-mi expune fotografiile mai 

reuşite. A fost o experienţă plăcută şi sunt sigur că 

voi participa şi la următoarea ediţie indiferent de 

rezultatul acesteia. 





         Mi-a făcut  plăcere să 

particip la expoziţia de anul 

acesta deoarece primesc mereu 

cu braţele deschise noile 

provocări.  

         Aceasta a fost prima 

expoziţie de fotografie la care 

am participat şi am realizat că în 

urma participării am învăţat 

lucruri noi care mă vor ajuta să 

cresc ca şi fotograf.  

         Premiul primit m-a 

ambiţionat să învăţ mai mult. Cu 

siguranţă voi participa şi la ediţia 

de anul viitor. 











 Experiența de care am avut parte 

la această expoziție a fost una foarte 

benefică din punct de vedere spiritual cât și 

profesional. Expoziția m-a ajutat să îmi 

lărgesc orizontul cunoștiințelor tehnice ale 

fotografiei și să descopăr noi moduri de a 

imortaliza un moment.. Această expoziție, 

pot să spun că mi-a împrospătat imaginația. 

 Cât despre arta foto pot să vă 

spun doar că merită tot timpul petrecut. 

Fotografia este o artă la fel ca toate cele 7 

arte esențiale, dar prin fotografie putem 

îngheța un moment, o clipă din trecut și o 

putem transpune în viitor. Prin fotografie 

momentele rămân eterne. 

 Eu pot să spun că fotografia și 

tipul de fotografie definesc oamenii. Eu sunt 

mai mult genul care trage portrete, astfel aș 

putea spune despre mine că sunt o fire 

deschisă și iubesc să interacționez cu 

oamenii. Încerc ca printr-o poză să surprind 

o clipă care poate caracteriza o epocă. 





           Primăvara înseamnă început, prospețime; o bucurie nemărginită a 

naturii pe care aceasta nu se zgârcește să o țină doar pentru ea, ci o 

împarte cu toată lumea. La fel consider că e și această expoziție de 

fotografie. O bucurie pe care o împărțim cu toții, pe care o alimentăm cu 

toții.  

          În multe dintre cazuri, prin arta fotografică nu reușești doar să le 

arăți celorlalți ce fel de persoană ești, ce îți place, ce interese ai, dar te 

ajută pe tine însuți să realizezi ce anume te încântă în jurul tău și l-ai dori 

imortalizat pe veci pe o bucată deloc insignifiantă de hârtie sau salvat 

într-un atotputernic card de memorie. 

          Arta fotografică, ca orice altă artă, rămâne. Practicând fotografia, 

știi că ai lăsat ceva în urmă, că pasiunea ta va bucura și pe alții. Deși, în 

ciuda faptului că e o artă, e relativ efemeră datorită faptului că zilnic apar 

aparate de fotografiat mai performante. Întotdeauna, o fotografie mai 

recentă va fi mai bună calitativ și va fi preferată în defavoarea uneia bine 

realizate, dar cu o claritate inferioară sau o rezoluție mai proastă. Asta 

spre deosebire de pictură, literatură, muzică și altele unde marile opere 

încă sunt considerate superbe, incredibile și încă ocupă podiumul în 

topuri. Și, totuși, fotografia are ceva aparte, ceva din ea rămâne. În fond, 

de asta există atât de mulți pasionați de ea, nu? 

          În consecință, consider că fotografia chiar e ceva ce merită 

practicat; e o bucurie ce merită trăită. 





            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 .  





 Pentru mine, expozițiile de 

fotografie ținute de către liceul nostru 

au însemnat pentru mine o afirmare în 

lumea fotografiei.  

 De când eram mică vroiam sa 

fac tot felul de fotografii, la flori, 

clădiri, chiar și la persoane, dar nu am 

avut șansa să le arat nimănui care sa mi 

le poată evalua pana ce am aflat de 

aceste expoziții, care mi-au deschis noi 

orizonturi. 





 De mult îmi  doresc să ajung şi 

eu un fotograf profesionist . Cu ocazia 

acestei expoziţii am cunoscut şi eu 

sentimentul de a avea lucrări expuse pe 

holurile şcolii. Lăsând afară faptul că 

fotografiatul îţi dezvoltă creierul şi 

imaginaţia te ajută să ai o altă viziune 

asupra lucrurilor ce te înconjoară şi să 

descoperi noi orizonturi. 

 În legătură cu workshopul unde 

invitatul a fost pr. Pantelimon, cred că are 

un rol important pentru fixarea detaliilor 

unei fotografii. De asemenea, aici am aflat 

că primăvara nu înseamnă doar flori şi 

insecte, ci să privim dincolo de cuvânt. 

 Cred că cu multă pasiune şi 

dăruire poţi deveni un profesionist în 

adevăratul sens al cuvântului. 









 Cea mai recentă expoziție, “Primăvara 

impresie” a adus o armonie de lumini pe holurile scolii, 

printr-o varietate de poze, cu flori colorate și ceruri 

senine, pregătind elevii de venirea verii.  

 Se spune că Pământul este ca un copil care 

învață câte un poem și îl recită o dată pe an, poemul 

reprezentând fiecare anotimp.  

 Datoria fotografului este să capteze fiecare 

figură de stil, alegoria versurilor și metaforele din 

spatele fiecărui poem reprezentat în natură, pentru că 

fiecare poza exprimă câte 1000 de cuvinte.  

 Astfel, o mulțime de fotografi talentați de la 

“Moise Nicoară” au celebrat împreună primăvara, 

captând-o în cele mai impresionante momente, în cele 

mai memorabile poze. 





     Pentru mine, arta fotografică reprezintă ceva absolut deosebit, o 

fascinaţie, un izvor de emoţii înălţătoare. De foarte multe ori îmi vine să 

cred că e mai mult decât atât, că e mai presus de orice, şi nu numai că 

poate sta cu cinste alături de celelalte arte: pictura, sculptura, 

fotografia… 

      În plus faţă de acestea, fotografia poate să pună în valoare orice 

capodoperă a celor mai iluştri pictori, sculptori, arhitecţi, surprinzând 

într-un mod unic toate detaliile acestora. 

Personal, m-am intâlnit cu arta fotografică la inceputul ciclului 

gimnazial, când eu şi mai mulţi colegi ne-am abonat la diferite reviste 

de specialitate. Apoi, călătorind prin întregul nostru continent, dar si 

făcând diferite excursii prin ţară am descoperit adevarata frumuseţe a 

peisajelor, a clădirilor, a lumii plantelor şi a animalelor, care este 

uimitoare, incredibilă. 

      Fotografiile pe care le-am prezentat în cadrul acestei ultime 

expoziţii cu tema “Primăvara”, le-am realizat in decursul anilor 

precedenţi, călătorind prin Germania, Franţa, Spania şi Portugalia, prin 

locuri a cărei frumuseţe nu poate fi descrisă în cuvinte… poate doar în 

imagini. Frumuseţea pe care ne-o oferă natura este, în opinia mea, 

infinită… Nebănuite culori, nuanţe, forme, tonuri, umbre, armonii, 

contraste! Simţi nevoia să le cauţi mereu, să le priveşti din toate 

unghiurile şi să le surprinzi în feluri inedite. 

      Iar în momentul în care pur şi simplu nu poţi să mai realizezi în ce 

sens se deplasează fluxul emoţional pe care ţi l-ai creat cu subiectul 

fotografiei tale după un timp care poate depinde doar de sensibilitatea 

ta, în acel moment poţi să recunoşti că fotografia reprezintă una dintre 

cele mai mari pasiuni pe care le vei avea vreodată. 












