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 ,,Sentimentul colorează, nu pensula. Poţi colora c-o bucăţică 

de cărbune, 

şi toate tuburile 

din lume 

nu-ţi dau 

albastrul unei 

flori de inişor 

dacă nu- l ai în 

suflet”. 

  

  

                              Nicolae 

Grigorescu 
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CULORILE 

 

Dragă cititorule,  

 Bună, azi sunt dispusă să vorbesc cu tine despre culori.  

 Ce înseamna pentru tine culorile? Pentru mine este un paradis învăluit în 

fericire, dar are şi părţi mai  închise, ca negrul, sau griul.  

 Ce semnifică fiecare culoare în parte pentru tine? 
 

 Albastrul ... Eu când mă gândesc la albastru, mă gândesc la ochii unei 

persoane. Albaştrii ca marea, uşor să te îndrăgosteşti de ei.  

 Roşu... Roşu este culoarea iubiri pentru mulţi dintre noi. Dar eu nu cred că 

roşu înseamnă fericire, iubire. Roşu semnifică multe lucruri şi depinde de 

personalitatea fiecărui om. Poate fi suferinţă, de exemplu, roşu poate să fie asociat 

cu sângele unei persoane. Sau poate să fie o culoare bună, culoarea căpşunilor. 

 Verde...Verdele pentru mulţi poate însemna pace, linişte. Pe mine mă duce 

cu gândul  la iarbă. Iarba dintr-un parc, în care sunt o grămadă de copii şi părinţi 

fericiţi.  

 Mov... Cine ştie ce poate însemna mov? Mov este o culoare care, pentru 

mine înseamnă tristeţe. De exemplu, m-am lovit undeva, şi acea lovitură devine 

mov. Pentru mine, mov înseamnă durere. 

 Galben... Galben este o culoare frumoasă, nu credeţi? Mă duce cu gândul 

la linişte ... soarele este atracţia principală când te duci cu gândul la galben.  

 Maro... Culoarea aceasta semnifică multe. Nu pot să zic că istoria este un 

sentiment, dar maro mă duce cu gândul la istorie. Fosilele dinozaurilor sunt găsite 

în pământ, care este  maro.  

 Portocaliu... Mă duce cu gândul spre sănătate, spre legume. Morcovul este 

o legumă foarte sănătoasă şi bună pentru vedere. De asemenea, mă duce cu gândul 

spre panică. Portocaliu este o culoare care îţi atrage atenţia.  

 Negru... Negru, după cum ştiţi este o nonculoare. Negrul mă duce cu 

gândul spre întuneric.  

 Alb... Alb este culoarea care reflectă puritatea. Sunt sigură că multe dintre 

voi, fetelor, visaţi la rochia albă de mireasă.  

 Ce înseamnă aceste culori pentru voi? Cu ce asemănaţi voi aceste culori şi de 

ce? Ce va reflecta fiecare culoare? 

          

         Adam Cristina   
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GÂNDURILE NOASTRE DESPRE CULORI 

 

 Culorile mele preferate sunt: roșu, albastru şi verde. Eu cred că fiecare 

culoare reprezintă ceva. Roșu reprezintă iubire şi încredere, albastru, liniște şi 

tăcere,  iar verdele, norocul. 

 Atunci când imprim culorile pe pânza albă mă simt de parcă aş fi pe o 

câmpie viu colorată, cu albine şi fluturi care zboară din floare-n floare.  

 Asta simt eu când mă gândesc la culoare, pace şi armonie, ce ne inundă 

sufletele. 

                       

            Nicolae Ana 

 

 De ce avem nevoie de culori? Ei bine, fără culori totul ar fi straniu. Cerul ar 

fi întunecat,  soarele mai palid, apa râurilor nu ar mai fi cristalină, mările şi 

oceanele ar fi triste, fără nuanţă, florile nu ar mai avea petalele colorate, păsările ar 

fi toate la fel … Ce ciudat! 

 Culorile reprezintă natura. Ele se regăsesc pe aripile fluturilor voioşi, în 

petalele florilor şi coroanele copacilor, pe aripile păsărilor şi ale micuţelor insecte, 

pe blana şi pielea animalelor, pe câmpuri, dealuri, munţi şi ape şi pe cerul însorit. 

 Cum ar fi natura fără aceste culori? 

 

                          Alexandru Alina 

 

 

 Culoarea verde este favorita mea. Este obţinută prin amestecarea culorii 

galbene cu albastru. Culoarea verde  este culoarea naturii, este o culoare frumoasă 

şi o găsim peste tot: pe iarba de un verde crud, pe frunzele firave, pe tulpinile 

parfumatelor flori, cu alte cuvinte, o găsim peste tot în jurul nostru. 

 Verdele se obţine prin amestecul a două culori, de aceea se numeşte culoare 

binară. 

 

                         Dumitru Andrada 
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        Dintre culori, albastrul este cea mai adâncă, căci privirea pătrunde fără a 

întâlni niciun obstacol. Albastrul este cea mai imaterială dintre culori. În general, 

natura nu înfățișează albastrul decât alcătuit din transparență, adică un vid 

acumulat, vid al aerului, al apei, vid al cristalului sau al diamantului. Vidul este 

precis, pur și rece. 

 Albastrul este cea mai rece dintre culori și, în valoarea sa absolută, cea mai 

pură, în afara vidului total al albului neutru. Albastrul deschis este calea reveriei, 

iar când se întunecă, albastrul devine o cale a visului. 

 Un mediu albastru calmează, liniștește, dar, spre deosebire de cel verde, nu 

tonifică, pentru că el nu prefigurează decât o evadare fără priză asupra realului, o 

eliberare care, cu timpul, devine deprimantă. Profunzimea verdelui conferă, după 

Kandinsky, o impresie de odihna terestră și de mulțumire de sine, în timp ce 

profunzimea albastrului are o gravitate solemnă, supraterestră. 

 

  

 Culoarea albastru face să crească capacitatea de apărare imunitară și 

facilitează foarte mult regenerarea celulară. 

 Culoarea albastru este în general indicată în stări infecțioase și în afecțiuni 

virale, în stări febrile, insolaţie, stări de vomă, spasme nervoase, crize acute de 

reumatism, bufeuri de căldură (senzații de încălzire bruscă de jos în sus, însoțite de 

transpirații care apar în unele dispepsii digestive sau după mese încărcate. 

 Culoarea albastru ne permite să ne deschidem cu entuziasm față de tot ceea 

ce este elevat și minunat în jurul nostru. Totodată, ea ne ajută să trăim într-o 

deplină armonie în anturajul nostru. 

 Utilizarea excesivă a acestei culori poate însă produce oboseală, iar o 

ambianță predominant albastră permanent poate provoca depresie și constipație. 

Hainele intime de corp ce au culoarea albastră, nu sunt de asemenea indicate. 

 Efectele fiziologice: scade presiunea sanguină, scade tonusul muscular, 

calmează respirația și reduce frecvența pulsului. 

 Efectele psihologice: culoare rece, odihnitoare și liniștitoare, îndeamnă la 

calm și reverie, predispune la concentrare și liniște interioară, conferă seriozitate, 

reverie sublimă, disponibilități evocatorii, senzație de spațialitate, îngăduință, pace 

inefabilă, dor, nostalgie, favorizează amplificarea proceselor de inhibiție și de 

încetinire a ritmului activității, face să apară senzația de depărtare în spațiu, de 

detașare, de infinit și meditație spontană. 

 

                    Mitu Raluca Priscila 
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 Am ales să scriu despre Ana Nicolae, elevă în clasa a VI - a E, pentru că un 

om care iubeşte culorile şi le foloseşte cu măiestrie este un om deosebit. 

 

CULORILE  ANEI 

 

 Fiecare dintre noi este un mic artist, fiecare are talentul său. 

 Unii dintre noi îşi scriu gândurile şi le publică în reviste sau cărţi, alţii, mai 

timizi, şi le scriu într-un jurnal, pe care îl încuie într-un sertar. 

 Unii dintre noi îşi exprimă gândurile prin culori sau cântec. Aşa este Ana, 

colega noastră care a venit la noi anul trecut, de la altă şcoală. 

 Schimbarea a fost grea pentru Ana şi nu toţi colegii au fost prietenoşi cu ea. 

Nu toţi copiii au înţeles că Ana este mai sensibilă şi supărările ei se datorau 

încercării de a fi acceptată de colectiv. 

 Cu toţii avem defecte, însă câţi dintre noi le recunoaştem? 

 Eu o admir pe Ana pentru talentul său, este un adevărat artist. Gândurile, 

bucuriile şi supărările ei se oglindesc în culorile picturilor, pe care le realizează cu 

mare uşurinţă şi cu mult drag. 

 Atunci când nu pictează, gândurile ei sunt spuse prin cântec. Şi pentru că 

muzica nu poate fi redată prin imagini, vă prezint mai jos câteva din ,,culorile” 

Anei. 

 

     

         Alexandru Alina 
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                         LEONARDO  DA  VINCI 

   Leonardo di ser Piero da Vinci    (15 

aprilie 1452 - 2 mai 1519), cunoscut sub numele 

de Leonardo da Vinci, a fost cel mai de seamă 

reprezentant al Renaşterii italiene din perioada de 

apogeu a acesteia. 

 Pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, invent

ator, anatomist, geolog, cartograf, botanist şi scriitor, 

Leonardo da Vinci este considerat adesea cel mai de 

seamă geniu din întreaga istorie a omenirii. 

 Nu au rămas multe informaţii despre copilăria lui Leonardo, dar există un 

indiciu referitor la cum a început să picteze. Într-o zi un sătean a dorit ca tatăl său, 

Pietro,   să-i decoreze un scut pentru a-l vinde la Florenţa. Acesta i-a dat fiului său 

să îl decoreze, iar Leonardo a pictat un dragon puternic, ce părea a ieşi din desen. 

Tatăl său a amuţit în faţa picturii băiatului şi i-a dat săteanului alt scut, iar lucrarea 

fiului său i-a arătat-o lui Andrea del Verrocchro, proprietarul unui atelier renumit. 

Când a văzut lucrarea a dorit  să-l cunoască imediat pe Leonardo. Astfel a debutat 

la 14 ani celebrul pictor. 

  Este considerat unul din marii inovatori ai picturii şi unul din cei mai mari 

pictori din istorie. Deşi numai 17 opere îi pot fi atribuite fără umbră de îndoială, el 

a descoperit soluţii pentru toate categoriile de probleme artistice. Printre lucrările 

sale, cele mai cunoscute sunt Mona Lisa, cea mai celebră pictură din lume şi Cina 

cea de taină, una dintre cele două picturi murale ale artistului. 

 

 

 

 

 

 Constantin Ştefan 

 

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 

http://ro.wikipedia.org/wiki/15_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/15_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1452
http://ro.wikipedia.org/wiki/2_mai
http://ro.wikipedia.org/wiki/1519
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pictor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sculptor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arhitect
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzician
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inginer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inventator
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inventator
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anatomist
http://ro.wikipedia.org/wiki/Botanist
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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                          NICOLAE GRIGORESCU 

 Nicolae Grigorescu (1837-1907) a fost cel mai mare 

pictor român al secolului al XIX-lea.  

 Nicolae Grigorescu se naşte în satul Pitaru (judetul 

Dâmbovita), fiind al şaselea copil al lui Ion şi al Ruxandrei 

Grigorescu.  După o timpurie ucenicie (1848-1850), în 

atelierul pictorului ceh Anton Chladek, lucrează icoane pentru bisericile 

din Băicoi şi mănăstirea Căldăruşani. În 1856 realizează compoziţia istorică Mihai 

scăpând stindardul, pe care o prezintă domnitorului Barbu Ştirbei, împreună cu o 

petiţie prin care solicită ajutor financiar pentru studii. În anii 1856-1857 pictează 

biserica nouă a mănăstirii Zamfira (judeţul Prahova), apoi, până în anul 1859 

biserica mănăstirii Agapia, iar între 1859-1861 biserica parohială din Puchenii 

Mari, Prahova.  În cadrul "Expoziţiei Universale" de la Paris (1867), participă cu 

şapte lucrări, expune la Salonul parizian din 1868 tabloul Tânără ţigancă, revine de 

câteva ori în ţară şi, începând din 1870, participă la Expoziţiile artiştilor în viaţă şi 

la cele organizate de "Societatea Amicilor Bellelor-Arte". În anii 1873-1874 face 

călătorii de studii în Italia (Roma, Napoli, Pompei), Grecia şi la Viena. În 1877 este 

convocat să însoţească armata  română în calitate de "pictor de front", realizând la 

faţa locului în luptele de la Griviţa şi Rahova desene şi schiţe, ce vor sta la baza 

unor compoziţii. 

 Din 1879 până în 1890, lucrează îndeosebi în Franţa. Revenit în ţară, 

deschide mai multe expoziţii personale la Ateneul Român între anii 1891 si 1904. 

Din 1890 se stabileşte la Câmpina şi se dedică preponderent subiectelor rustice,    

într-o nesfârşită variaţie a motivului, pictează potrete de ţărănci, care cu boi pe 

drumuri prăfuite de ţară şi numeroase peisaje cu specific românesc.  

 Nicolae Grigorescu se stinge din viaţă la 21 iulie 1907 la Câmpina. În atelier, 

pe şevalet, se afla ultima sa lucrare, neterminată, Întoarcerea de la bâlci. 

 

 

 

  

 

  

          Constantin Ştefan 

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Grigorescu 

    

http://ro.wikipedia.org/wiki/1848
http://ro.wikipedia.org/wiki/1850
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anton_Chladek
http://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83icoi
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_C%C4%83ld%C4%83ru%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/1856
http://ro.wikipedia.org/wiki/Barbu_%C8%98tirbei
http://ro.wikipedia.org/wiki/1856
http://ro.wikipedia.org/wiki/1857
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Zamfira
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Agapia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/1867
http://ro.wikipedia.org/wiki/1868
http://ro.wikipedia.org/wiki/1870
http://ro.wikipedia.org/wiki/1873
http://ro.wikipedia.org/wiki/1874
http://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
http://ro.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pompei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Viena
http://ro.wikipedia.org/wiki/1877
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grivi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/1879
http://ro.wikipedia.org/wiki/1890
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ateneul_Rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/1891
http://ro.wikipedia.org/wiki/1904
http://ro.wikipedia.org/wiki/1890
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpina
http://ro.wikipedia.org/wiki/21_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1907
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpina
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   ŞTEFAN LUCHIAN 

 

 

 Ştefan Luchian (1 februarie 1868, Ştefăneşti, 

Botoşani – 28 iunie 1916, Bucureşti), pictor român, 

denumit poetul plastic al florilor.  

 Ştefan Luchian s-a născut la 1 februarie 1868,  la 

Ştefăneşti, un sat (azi oraş) din Botoşani, ca fiu al 

maiorului Dumitru Luchian şi al Elenei Chiriacescu. 

Vocaţia viitorului pictor se declară încă din copilărie. 

Maestru nedisputat i-a fost, în această perioadă de 

formare, Nicolae Grigorescu, la care Luchian găsi încurajarea, fără să-i împiedice 

libera dezvoltare a personalităţii.  

 Prezenţă eminentă în viaţa artistică a timpului, Luchian nu cunoaşte pentru 

multă vreme succesul. 

 Tehnicii uleiului Luchian îi alătură, pentru peisaj şi pentru multe dintre 

naturile moarte cu flori, pastelul, cu care ajunge la o măiestrie neegalată. Fluiditatea 

contururilor, delicateţea catifelată a petalelor, le-a evocat cel mai bine prin 

intermediul pastelului. Luchian începuse să picteze flori mai dinainte, dar abia din 

1908 el îşi concentrează în această direcţie toată energia creatoare, toată pasiunea 

pentru natură, toată dragostea pentru viaţă şi pentru frumos. 

Iată de ce “florile” lui Luchian au acea intensitate aproape 

dramatică a sentimentului, acea lumină interioară, acea 

simplitate gravă care fac din multe dintre ele – este de ajuns 

să menţionăm Anemonele – adevărate capodopere. 

 Luchian a murit la 28 iunie 1916. Către sfârşitul vieţii 

nu mai putea ţine penelul cu degetele paralizate. Punea pe 

cineva să i-l lege de încheietura mâinii. Astfel sfârşea, în 

flacăra unei inepuizabile pasiuni pentru arta sa, viaţa unui pictor. 

 

Crăciun Ioana  

 

 

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Luchian 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Etefan_Luchian
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Etefan_Luchian
https://g1b2i3.wordpress.com/2009/05/15/nicolae-grigorescuprimul-fondator-al-picturii-romane-moderne/
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Luchian
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 Fie poezie, fie snoavă sau poveste, basm sau roman, autorii de pretutindeni 

au fost inspiraţi în creaţiile lor de multitudinea culorilor. Acestea i-au ajutat să dea 

naştere personajelor, fiecare cu personalitatea lui, îmbiindu-ne la lectură. 

 Dacă aşi citit deja ,,Povestea lui Harap Alb” de Ion Creangă, ,,Negru 

Împărat” de Ioan Slavici sau ,,Colţ Alb” de Jack London, înseamnă că vă plac 

poveştile, basmele, scrieri ce nu îmbătrânesc niciodată. 

 Şi pentru că vă place să citiţi, VĂ RECOMANDĂM: 

 ,,Floare albastră” de Mihai Eminescu 

 ,,Baba Alba” şi ,,Copila cu ochi albaştri” de Regina Maria 

 ,,Bunica albă” de Silvia Kerim 

 ,,Buruiana neagră” de Vladimir Colin 

 ,,Piramida roşie” de Rick Riordan 

 ,,Păcală intră argat la un popă cu barba roşie” … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Alexandru Alina  
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 Culorile sunt printre noi, fac parte din viaţa noastră, reprezintă natura şi tot 

ceea ce ne înconjoară. 

 Culorile se regăsesc de jur împrejurul lumii, formând un imens curcubeu ce 

ne învăluie  în frumuseţe. 

 În câte limbi puteţi rosti culorile voastre preferate? 

 

roşu red rouge rot rojo rosso 

portocaliu orange orange orange naranja arancione 

galben yellow jaune gelb amarillo giallo 

verde green vert grün verde verde 

albastru blue bleu blau azul blu 

indigo indigo indigo indigo añil indaco 

violet purple pourpre lila púrpura porpora 

roz pink rose rosa rosa rosa 

negru black noire schwarz negro nero 

maro brown brun braun marrón marrone 

gri gray gris grau gris grigio 

turcoaz turquoise turquoise türkis turquesa turchese 

alb white blanc weiß blanco bianco 

 

 Şi lista poate continua …, te încumeţi să continui? 

 

 

 

              Constantin Ştefan 
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    COLOURS 

                                 by Mohamed Almaery  

 

  White is calm, white is a charm 

  White is a palm that touches the cheek with no harm. 

 

  Yellow is mellow, yellow is fun 

  How could I be without it, it's the colour of the sun. 

 

  Blue is the colour of sadness, blue is the colour of madness 

  For who is to say if the sky is blue. 

 

  Black is back like an avenge or an attack 

  For it's the colour of mystery, it's the colour that shows no slack. 

  

  Red is to alert as red is to bite 

  To bleed or conquer a heart or a fight. 

 

 

 

                                   Constantin Ştefan 

 

 

 

 

Sursă:http://allpoetry.com/poem/11690620-colours-by-mohamed-almaery 
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UN PEINTRE 

                   Michel Beau 

 

     Un peintre 

     Les blancs nuages 

     Dans le ciel bleu 

     Les bords sableux 

     Du blond rivage 

     Les rayons d'or 

     Le sombre orage 

     Le vert feuillage 

     Où l'oiseau dort. 

     La belle rose 

     Charmant décor 

     Où l'ombre encor' 

     Tremble et se pose. 

     Le ru d'argent 

     Vif ou morose 

     Qui court ... arrose 

     Les prés changeants. 

     D'une main sûre 

     Depuis longtemps 

     Monsieur printemps 

     Peint la nature. 
                  

 

 

        Alexandru Alina 

 

 

Sursă: http://cygneland-arts.wifeo.com/article-74891--un-peintre-de-michel-beau-poesi.html 
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 Deşi nu sunt creaturi magice sau mitice, cameleonii chiar îşi schimbă 

culoarea. Cameleonii sunt şopârle care se mişcă foarte încet şi sunt populari pentru 

abilitatea lor de a-şi schimba culoarea pielii. 

 Lumina, temperatura, temperamentul şi starea de sănătate sunt singurele 

motive pentru care cameleonii îşi schimbă culoarea. Practic, în funcţie de lumină 

care se reflectă asupra lor, cameleonii pot avea culori diferite. De asemenea, un 

cameleon va deveni mai închis la culoare atunci când va dori să absoarbă mai multă 

căldură, sau îşi va modifica nuanţa pielii ca modalitate de camuflaj, în momentele 

în care se simte ameninţat. 

 Dacă este bolnav, un cameleon nu are energia necesară pentru a face 

modificări ale coloristicii sale, incapacitatea de a-şi schimba culoarea poate indica 

apariţia unor afecţiuni. 

 Majoritatea cameleonilor îşi poate schimba culoarea în verde, maro sau gri, 

iar fiecare exemplar în parte are propria gamă de culori, tonuri şi nuanţe. Aceste 

reptile îşi schimbă culoarea deoarece au un sistem celular extrem de complex. Sub 

ţesutul de piele, care este transparent există mai multe straturi de celule care conţin 

pigmenţi. 

 

 

 

 

 

          Alexandru Alina 

Sursă: http://iubimreptilele.ro/cameleonii-adevarate-minuni-ale-naturii/ 

http://iubimreptilele.ro/cameleonii-adevarate-minuni-ale-naturii/
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 Azuriu, turcoaz, lila, albastru închis, bleumarin, alb, gri - sunt tot atâtea 

culori cu care ne încântă marea. Dacă la adâncimi de sub 200 de metri este lipsită 

de viaţă, la suprafaţă, marea oferă un spectacol ori de câte ori o privim.  

 Specialiştii au întotdeauna o explicaţie şi spun că marea îşi schimbă culoarea 

în funcţie de cantitatea de sedimente pe care le varsă Dunărea în mare, de substratul 

mării, de microalgele care trăiesc şi se dezvoltă în apa mării, de felul în care razele 

soarelui se oglindesc pe luciul apei.  

Paletă de culori  

 Biologul Laura Boicenco de la Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Marină 

„Grigore Antipa" din Constanţa a spus că marea în partea de nord - vest are, de 

regulă, o culoare tulbure, din cauza sedimentelor 

şi nutrienţilor aduşi de Dunăre. Culoarea este 

influenţată şi de calitatea fundului mării, care în 

această zonă este nisipos, mâlos. Spre sudul 

litoralului, de la Costineşti până la Vama Veche, 

substratul este unul mai dur. Prin urmare, şi apa 

mării este mai limpede.  

Spectacolul mării 

 Aproape în fiecare an însă, marea ne oferă un adevărat spectacol coloristic: 

pentru câteva zile, ea capătă nuanţe de peruzea. „De vină" sunt microalgele 

vegetale, a căror creşterea abundentă determină culori nebănuite.  

 Microalga vegetală este de talie foarte mică, sub 20 de microni şi este 

învelită la exterior cu o carapace de carbonat de calciu care, prin reflexia luminii, 

capătă culoarea de peruzea.  

 Pentru ca apa să capete o anumită culoare trebuie să se întrunească mai multe 

condiţii favorabile, cea mai importantă fiind lipsa furtunii.  

 

          Alexandru Alina 

 

Sursă: http://www.ziuaconstanta.ro 

http://www.ziuaconstanta.ro/
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 Centrul curcubeului este în partea opusă soarelui faţă de observator? 

 Curcubeul este un femomen meteorologic rezultat al refracţiei luminii solare 

prin picaturile de apă din atmosferă. Rezultatul este un arc de cerc pe bolta cerească 

format din şapte culori, rosu, orange, galben, verde, albastru, indigo şi violet. 

Trecerea de la o culoare la alta se face continuu, dar în mod tradiţional curcubeul 

este descris ca având un anumit număr de culori. 

  

 Fiecare persoană vede propriul curcubeu? 

  Chiar dacă stau una lângă alta, două persoane nu vor vedea niciodată același 

curcubeu. Și aceasta nu numai pentru că fiecare dintre noi percepem altfel culorile, 

ci și pentru că fiecare persoană va vedea lumina refractată în alte picături de apă. 

 

 Cea mai mică pictură din lume a fost realizată de un artist flămând, pe un bob 

de porumb? Pictura reprezenta un morar cu moara sa. 

 

 Un artist din Hampshire, Anglia, a realizat cea mai mică pictură a Mona 

Lisei din lume, cât un sfert dintr-un timbru postal? 

 Micuţa replică a celei mai faimoase opere a lui Leonardo da Vinci are doar 

11 mm înălţime şi şapte milimetri lăţime. 
 

 

 

          Constantin Ştefan 
 

 

 

          

 

 

Sursă:  

http://stiati-ca.epistole.ro/tag/sapte-culori/ 

http://cunosc.ro/cea-mai-mica-pictura-din-lume/ 

http://www.realitatea.net  

 

  

http://www.realitatea.net/
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 Culoarea roz este o culoare pură şi sensibilă, ce are seminificaţii interesante 

atât stilistice, istorice, politice, cât şi culturale. Roz ne duce cu gândul la acadele, 

gumă de mestecat, vată de zahăr, milkshake, dantelă sau flamingo. Este partea 

delicată a lui roşu, dar cu personalitatea ei, un fel de sora lui mai mică. 

 

Cine este Roz? 

 Roz este o combinaţie simpatică între roşu şi alb. Este o culoare vibrantă, 

sofisticată şi plină de energie. 

 

De unde vine? 

 Cuvântul atribuit culorii roz a fost înregistrat încă din secolul al 17-lea şi 

provine de la culoarea petalelor de garofiţă.  

 În mod tradiţional, culoarea roz este asociată fetiţelor şi feminităţii, însă 

această nuanţă nu a fost considerată întotdeauna o culoare feminină.  

 În epoca medievală, culoarea roz era culoarea băieţilor, fiind o culoare 

mai puternică, în timp ce albastru era culoarea fetiţelor, fiind ceva mai elegantă şi 

delicată. Undeva la sfărşitul secolului trecut, această convenţie s-a inversat, astfel 

că fetiţele poartă roz din cap până în picioare, inclusiv camerele în care locuiesc, iar 

băieţii au rămas cu culoarea albastră. 

 

Roz in jurul lumii: 
 Fundiţa roz este recunoscută internaţional ca simbol al speranţei 

şi al luptei împotriva cancerului.  

 Florile de cireş au petalele roz atunci când înfloresc, primăvara. Datorită 

acestui lucru, în Japonia, culoarea roz este adesea asociată cu primăvara.  

 Chinezii nu au recunoscut culoarea roz până când nu au luat contact cu 

lumea occidentală, iar în limba chineză roz poartă numele de "cuvântul străin". 

 Code Pink este o grupare feministă, fondată în 2 octombrie 2002, ce luptă 

pentru pace. 

 Preşedintele Argentinei locuieşte în "Casa Rosada" sau "Casa Roz". 

 În Thailanda, potrivit calendarului solar Thai, culoarea roz este asociată 

cu a doua zi din săptămână, marţi. Oricine poate purta roz într-o zi de marţi. 

 În 1993 artistul Gioia Fonda a creat un experiment, timp de o săptămână, 

pe care l-a numit săptămâna roz. Intenţia "săptămânii roz" a fost de a elibera 

această culoare de toate dogmele şi de a o celebra pur şi simplu ca pe o culoare. 

 

         Alexandru Alina 

 
 Sursa: http://www.envy.ro 
 

http://www.envy.ro/
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              ALB 

 

 

De parcă 

s-a mutat pământul la cer 

De parcă 

s-au împreunat 

într-un lung 

sărut alb, 

nu se mai ştie 

unde e cer, 

unde e pământ, 

se taie, 

se adună felii, 

pe taler nevăzut… 

Ici-colo  

un copac răzleţit 

sprijină verticala, 

aminteşte  

lucrarea, 

rupe – 

ca firul de apă 

înghesuit 

în albia prestabilită –  

o trecere … 
 
 

 

                GRI 

 

 

      Stau toate 

      -tălpi de curcubeu- 

      să înţelegem  

      tu şi eu 

      ce-ar însemna 

      să poţi opri 

      griul-cenuşă 

      să mai fie 

      gri… 

 

 

             CLIŞEE 

 

 

      Clişeul alb-negru 

       la timpul prezent 

       îi aduce-n timpane 

       hohotul caustic 

       al  nonsensului 

       hrănit de 

      sensurile mărunte- 

           vulgare 

      la fel de alb-negre 

      negre-amare. 
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Berbec 21 Martie-20 Aprilie 
Culoarea norocoasă: Roşu aprins  

Adolescentul Berbec se face remarcat într-o mulţime. Tinerii Berbeci vorbesc tare, 
gesticulează şi se exprimă energic. Un adolescent Berbec cu greu se conformează 
regulilor care îi sunt impuse, indiferent că este vorba despre şcoală, casă sau 
societate. Energici şi nonconformişti, adolescenţii Berbec reuşesc să-i motiveze pe 
ceilalţi. 
Personalitate: hiperactiv, impulsiv, neliniştit, agresiv 

 

 

 

Taur 21 Aprilie-21 Mai 
Culoarea norocoasă: Galben 

Adolescentul Taur face lucrurile în felul lui şi anume, molcom. În timp ce prietenii lui 
sunt grăbiţi, energici şi nervoşi, adolescentul Taur nu se lasă tulburat de lucrurile 
minore. Nativul îşi petrece mult timp acasă. Există perioade în care Taurii sunt foarte 
leneşi, urmate de perioade în care aceştia muncesc foarte mult. 
Personalitate: inteligent, practic, de încredere, riguros, încăpăţânat, sensibil, intuitiv 
 
 

 

 

 

Gemeni 22 Mai-21 Iunie 
Culoarea norocoasă: Gri 

Adolescentul Gemeni are o mulţime de preocupări. Acesta se înscrie în numeroase 
cercuri, programe sau asociaţii unde cunoaşte mereu oameni noi şi unde are ocazia 
să vorbească. Până la finalul anului, însă, foarte puţine proiecte începute vor fi şi 
finalizate, deoarece adolescentul Gemeni se plictiseşte rapid. 
Personalitate: spontan, inteligent, curios, aventurier 
 
 

 

 

 

Rac 22 Iunie-22 Iulie 
Culoarea norocoasă: Verde 

Spre deosebire de colegi şi prieteni, Racul este foarte ataşat de părinţi în 
adolescenţă. Racul are un al şaselea simţ care îl ajută să-şi dea seama ce se petrece în 
jurul lui când nimeni nu spune nimic. Extrem de sensibil, Racul poate suferi mult în 
adolescenţă dacă există probleme grave în familie. 
Personalitate: liniştit, generos, echilibrat, încrezător, dur 
 
 

 

 

Leu 23 Iulie-22 August 
Culoarea norocoasă: Portocaliu 

În adolescenţă, Leul vrea să epateze şi să trăiască viaţa la maxim. De cele mai multe 
ori, tânărul adolescent Leu este găsit la petreceri, unde râde şi se distrează. În restul 
timpului, Leul vânează competiţii şcolare sau de altă natură, unde îşi doreşte să 
ajungă pe prima poziţie. În general, adolescentul Leu este popular în rândul colegilor. 
Personalitate: extrovertit, sincer, onest, mândru, puternic, popular, irascibil 
 
 

 

 

 

Fecioară 23 August-21 Septembrie 
Culoarea norocoasă: Violet 

În adolescenţă, Fecioara se închide în ea, preferând să trăiască într-un univers 
propriu. În această perioadă, Fecioara începe să-şi descopere talentele şi să le 
exploreze. Pentru unele Fecioare, poate fi talentul la scris, pentru altele desenul sau 
limbile străine. Adolescentul Fecioară are puţini prieteni. 
Personalitate: raţional, inteligent, perseverent, loial, sincer 
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Balanță 22 Septembrie-22 Octombrie 
Culoarea norocoasă: Galbenul 

Adolescentul Balanţă este foarte sociabil şi îşi face prieteni cu uşurinţă. De 
asemenea, în adolescenţă Balanţa se îndrăgosteşte uşor. Romantismul joacă un rol 
foarte important în viaţa unui tânăr Balanţă, care visează cu ochii deschişi. Tinerii 
Balanţă sunt plini de idei şi multe dintre ele au legatură cu dragostea. 
Personalitate: drept, sensibil, pasionat de culori şi artă, empatic, plin de tact  
 
 

 

 

 

Scorpion 23 Octombrie-21 Noiembrie 
Culoarea norocoasă: Roşu 

Adolescentul Scorpion îşi este autosuficient. Pătrunzător şi inteligent, tânărul 
Scorpion se face temut în cercul de prieteni. Spre deosebire de aceştia, adolescentul 
Scorpion este serios şi preocupat de lucruri privite ca cel puţin bizare: cărţi şi filme 
despre monştri şi lumea de dincolo. 
Personalitate: realist, misterios, atrăgător, perseverent, energic, puternic 
 
 

 

 

 

Săgetător 22 Noiembrie-20 Decembrie 
Culoarea norocoasă: Violet 

Săgetătorul trece mai uşor prin perioada adolescenţei, deoarece nu are obiceiul să 
despice firul în patru. Sociabil şi cu poftă de viaţă, Săgetătorul trăieşte clipa, profitând 
de oportunităţi. În adolescenţă, nativul acumulează experienţă de viaţă: primele 
iubiri, primele înfrângeri etc. 
Personalitate: inteligent, posesiv, generos, sincer, independent, rafinat, nobil 
 

 

Capricorn 21 Decembrie-19 Ianuarie 
Culoarea norocoasă: Mov 

Adolescentul Capricorn este perfect conştient că traversează o perioadă dificilă din 
viaţă şi găseşte acest lucru ca fiind dezagreabil. Capricornul are probleme în a-şi găsi 
în adolescenţă un echilibru în viaţă, deoarece există tentaţii peste tot. Adesea, 
adolescenţa este singura perioadă din viaţă în care un Capricorn îşi face de cap. 
Personalitate: calm, meditativ, cuminte, rezervat, diplomat, hotarât, receptiv 
 
 

 

Vărsător 20 Ianuarie-18 Februarie 
Culoarea norocoasă: Bleu 

Vărsătorul este un adolescent energic, preocupat de probleme umanitare şi 
filozofice. Vărsătorul are mulţi prieteni în adolescenţă, însă felul lui de a fi prieten 
implică o mare nevoie de libertate. Nativul nu îi judecă pe amicii lui, dar nici nu îi lasă 
pe alţii să-l constrângă în vreun fel. 
Bleu: creativ, rece, sârguincios, dedicat, răbdător, discret, talentat  
 
 

 

 

 

Pești 19 Februarie-20 Martie 
Culoarea norocoasă: Mov inchis 

Adolescentul Peşti are mare nevoie de sprijinul familiei şi al prietenilor pentru a se 
descurca în această etapă a vieţii. Tânărul este uşor influenţabil şi tinde să se plângă 
de orice pentru a primi atenţia celor din jur. Nu de puţine ori se întâmplă ca acesta să 
sufere decepţii sentimentale în adolescenţă. 
Personalitate: afectuos, sensibil, credincios, idealist 
 
 

                                                                            Alexandru Alina 

                SURSĂ:  http://www.utilecopii.ro/articole/horoscopul-copiilor 

http://www.utilecopii.ro/articole/horoscopul-copiilor
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  INTEGRAMĂ 

     

Sursă: Revista de integrame PRIMAVERBA, autor Letiţia Cornea 
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