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Artele vizuale reprezinta pentru noi o modalitate de 
exprimare a trairilor noastre launtrice si au aceeasi valoare 
ca si limbajul.

Culoarea este peste tot in jurul nostru: în orice 
anotimp, în orice loc unde patrunde lumina, apare si 
culoarea.

Observand lumina si inspirandu-se din ea, omul a 
creat el însuşi armonii cromatice. Ţesaturile, cusaturile, 
ceramica, pictura etc. sunt cele mai convingatoare 
argumente.





In lucrarile mele am folosit cu precadere ritmul ca mijloc de 
expresie. Acesta constituie o repetare a unor elemente. El este 
prezent in intregul univers: respiratia, bataile inimii, mersul, 
ziua si noaptea, anotimpurile.



                 CURCUBEUL
De la floare pan’ la soare,
Lumea-i plina de culoare.

Rosu-i macul din campie,

Oranj, dulcea portocala.

Galben spicul de pe glie,

Verde, iarba din poiana.

Albastru-i cerul, inaltul,

Indigo crinul salbatic,

Violet e liliacul.

Inv. Bacioiu Flori









Rosu, galben si albastru,
Sunt culorile primare.
Tine minte Alexandru!
Este steagul tarii tale.

Rosu cu galben de-
amesteci,
Portocaliu iti apare.
Nu te mai mira copile!
Vrei un suc de portocale?

Punem albastru cu galben
Pentru cine vrea sa stie,
Ne apare pe planseta,
Verdele de pe campie.

Rosu cu albastru, iata,
Liliacul din gradina!
Violet de buna seama.
Te-ai patat? Tu esti de
vina!

Tot ce obtii prin amestec,
Sunt culorile binare.
Ai inteles Alexandru?
Hai sa facem o plimbare!

Inv. Flori Bacioiu



Felicitări lucrate manual în tehnica spiralării hârtiei



                        A crea 
lucruri 
frumoase care-
ţi aduc bucurie 
si pace 
sufletească  
este esenţial 
pentru mine.     
   



Doresc să dăruiesc  din BUCURIA care mă 
cuprinde atunci când creez, combin culori, rulez 
hârtia şi obţin produsul finit .





Primăvară în 
suflet, mereu 
… şi noi 
oportunităţi să 
înflorească 
precum 
ghioceii!















Sunt zile cand  ne reamintim sa fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima  
mai deschisa, cand lumina sfanta coboara in casele si in inimile noastre…

PASTE FERICIT!
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