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Kelkaj Demandoj por Pripensi Antaŭ la Kunsido

La temo por ĉi tiu kunveno de nia konversacia rondo estas la plastikaj artoj. Do, la pentrarto,
la skulpturo, la fotografio, kaj simile.
Jen kelkaj demandoj, kiujn vi povas pripensadi antaŭ la kunveno rilate la arton. Ĉi tiuj
estas nur malmultaj inter la aferoj, kiujn ni priparolos dum nia kunveno:
• Se vi decidus fariĝi aartisto, kia estus via arto?
• Kial la arto estas grava (aŭ negrava) por la homaro, por la individuo kaj por vi mem?
• Kiu estas via plej ŝatata artisto? Plej malŝatata?
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Utilaj Vortoj

Ĉi-sube vi trovos kelkajn utilajn vortojn, kiujn povus esti utilaj por diskuti la plastikajn
artojn. Por trovi tiujn vortojn kaj kontroli ilian ĝustan uzmanieron, mi konsultas precipe
du vortarojn—Plena Ilustrita Vortaro (1987) de SAT kaj Comprehensive English-Esperanto
Dictionary (1995) de Benson.

2.1

Ĝeneralaj Konceptoj

bela beautiful
impona impressive
kortuŝa touching
naŭziga revolting
abstrakta abstract
realisma realistic
1

ornami ornament
dekoracio a decoration
muzeo museum
ekspozicio show, exhibition
galerio gallery

2.2

La Pentrarto kaj Simile

la pikturo, la pentrarto (the art of) painting
pentrâo a painting
stablo easel, work table
peniko (paint) brush
plumtiro, peniktiro pen stroke, brush stroke
farbo paint
desegni draw; design
dezajni design
dreliko canvas
kahelo tile

2.3

La Skulpturo kaj Simile

la skulpturo (the art of) sculpture
skulptâo a sculpture
argilo clay
bronzo bronze
ceramikâoj pottery
porcelano porcelain
vitro glass
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2.4

La Fotografio

la fotografio photography
foti, fotografi to take a picture, photograph
foto, fotografâo a photograph
fotilo, fotografilo camera
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Kelkaj Lingvaj Rimarkoj

Nouns ending in -âo. When a particular noun denotes a material, such as ceramiko or
vitro, then a noun ending in -âo is used to denote a work of art made from that material.
Words using the roots fot- and fotograf-. According to PIV (Plena Ilustrita Vortaro),
these two roots are used slightly differently. To translate “a photograph” into Esperanto,
you can say either fotografâo or foto, but not fotografo.
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