
“LUMEA MEA” 
-VERNISAJ  EXPOZIŢE DE ARTĂ PLASTICĂ- 

 

         În luna  februarie 2011, Casa Corpului Didactic Vaslui a fost 
gazda unei expoziţii cu lucrări de  grafică şi pictură realizate de 
tânara, dar talentata artistă, prof. Ramona Popliuc. Marţi, 22 
februarie, a avut loc vernisajul acestei expoziţii, prezentate de 
inspector prof. Elena Fociak şi prof. Gheorghe Alupoaie, vechi 
colaboratori ai CCD Vaslui.  
Cei doi 

cunoscători ai tainelor desenului şi culorilor au apreciat operele 
expuse, vorbind despre tânăra artistă în termeni laudativi, 
trecând în revistă şi etapele parcurse de aceasta în desăvârşirea 
ei ca viitoare pictoriţă. Lucrările expuse vorbesc de la sine prin 
tehnică, paletă coloristică, tematică, despre progresul şi evoluţia 
tinerei şi promiţătoarei artiste, căreia cei prezenţi i-au urat o 
lungă şi de succes carieră în domeniul artei plastice.  
       La rândul ei, Ramona Popliuc, profesor de desen în trei şcoli 
vasluiene, a vorbit despre pasiunea sa pentru desen şi culoare, 
mulţumind profesorilor şi mentorilor pe care i-a avut în perioada 
şcolii şi a studiilor superioare. De asemenea, a făcut o scurtă 



prezentare a lucrărilor expuse, cu referire la tematică, tehnici, 
culori, într-un cuvânt « lumea mea », a pictoriţei Ramona Popliuc. 

 
 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI- ANIVERSAREA A 135 DE ANI DE 
LA NAŞTERE 

 
        A doua parte a activităţii a fost dedicată aniversării a 135 
de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi. Profesorul 
Gh. Alupoaie a evocat personalitatea marelui artist român şi a 
vorbit despre tematica operelor brâncuşiene. D-na profesor 
Iamandei-Parfene Livia de la Grupul Şcolar Industrial “Şt. 
Procopiu” Vaslui a pezentat un eseu intitulat “Acel Brâncuşi de la 
Hobiţa...”, iar în holul Casei Corpului Didactic a fost expus un 
panou  expozitiv cu imagini ale  unor opere celebre din creaţia 
sculptorului.  



        Întreaga activitate a fost condusă de d-na director a CCD 
Vaslui, prof. Gica Ursanu. Organizarea activităţii a aparţinut 
personalului CCD, compartimentului Bibliotecă. Au participat cadre 
didactice vasluiene, metodişti CCD, invitaţi ai prof. Popliuc, elevi. 


