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LITERATURA

Shakespeare

Arcimboldo – Bo\ibliotecarul

◼ Literatura (sau beletristica)
este arta care folosește
cuvântul pentru a crea. Deși
,de obicei , se spune că
literatura este una dintre
artele frumoase, poezia și
teatrul sunt incluse și în
această formă. Ambele au
oferit o contribuție
neprețuită umanității, cu
piese și autori care, fără
îndoială, constituie o operă
de artă în sine.

⦿ O traducere literală a 
termenului indică sensul

de ,,cunoaştere cu ajutorul 
literelor”, provenind

din latinescul littera-litera 
iar studiul academic al

literaturii 

este

cunoscut 

ca Litere.



CINEMATOGRAFIA

Adăugată pe această listă în

secolul al XX-lea;a fost ideea

lui Ricciotto Canudo,

teoretician și critic de film,

care în 1911, prin ,,Manifestul

celor șapte arte", a inventat

termenul de a șaptea artă

pentru a include

cinematograful printre artele

plastice. Astăzi, acesta este

unul dintre cele mai populare

mijloace de exprimare artistică

din lume, cu piese de mare

valoare audiovizuală care sunt

considerate ca fiind clasice

printre savanți și specialişti.
Rola de film

⦿ Filmul este termenul

utilizat pentru desemnarea,

în accepţiunea mai largă, a

produsului final al artei şi 

industriei cinematografice.

⦿ Pentru o bună parte a lumii, filmul 
a fost într-adevăr o uzină care 
produce vise, conserve de vise. La 
început, vise sepia. Pe urmă
technicolore, iar spre dimineaţă, 
înainte de ora trezirii –
coşmaruri…”(

Ecaterina Oproiu

– critic de film)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnica_proiec%C8%9Biei_cinematografice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnica_proiec%C8%9Biei_cinematografice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Film_alb-negru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Technicolor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecaterina_Oproiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecaterina_Oproiu


ECRANIZAREA

Realizati o incursiune atat in lumea 
cartii, cat si in lumea filmului, 

accesand link-ul aplicatiei Padlet.

https://www.cinemagia.ro/filme/per
cy-jackson-the-olympians-the-

lightning-thief-31545

https://padlet.com/rosuroxana18197
8/gvj1tte04a640fp3

⦿ Ecranizarea (cunoscută și ca 
Adaptarea cinematografică) este 
prelucrarea unei opere literare epice 
sau dramatice în a rezulta un 
scenariu care să permită 
transpunerea lui în film.

⦿ O condiție esențială a acestei 
adaptări este aceea ca scenariul să 
respecte intențiile autorului operei 
inițiale, care să fie exprimate prin 
mijloacele specifice cinematografice. 
Astfel unele ecranizări pot fi uneori și 
mai expresive decât lucrarea literară 
după care au fost realizate, așa cum 
s-a întâmplat cu romanul lui Margaret 
Mitchell, ,,Pe aripile vântului", 
realizându-se faimosul film a lui 
Victor Fleming cu același titlu.
Distribuția, de excepție: Vivien 
Leigh, Clark Gable, Leslie Howard, 
Olivia de Havilland.

https://www.cinemagia.ro/filme/percy-jackson-the-olympians-the-lightning-thief-31545
https://padlet.com/rosuroxana181978/gvj1tte04a640fp3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scenariu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_produc%C8%9Bie_al_unui_film
https://ro.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mitchell
https://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Fleming
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe_aripile_v%C3%A2ntului_(film)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vivien_Leigh
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clark_Gable
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leslie_Howard
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olivia_de_Havilland


OPERA LITERARĂ VS.ECRANIZARE

https://youtu.be/_uGwwq0
lUtA 0.29

https://youtu.be/k29CY3pXYUY

https://youtu.be/WuVguCMsblw

⦿https://jamboard.go

ogle.com/d/1lR7BO9

rI8EZFkL8wWud5eE

y7MQ9imjSVGTJThq

z1iJU/edit?usp=shar

⦿ APLICAŢIE

Vizionează cele două scene 
de mai jos din ecranizările 
romanelor Percy Jackson şi 
hoţul fulgerului şi Percy 
Jackson şi marea 
monştrilor şi menţionează 
ce rol joacă actorul în 
transmiterea mesajului 

filmului.

https://youtu.be/_uGwwq0lUtA
https://youtu.be/k29CY3pXYUY
https://youtu.be/WuVguCMsblw
https://jamboard.google.com/d/1lR7BO9rI8EZFkL8wWud5eEy7MQ9imjSVGTJThqz1iJU/edit?usp=sharing
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