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TEST GRILĂ PENTRU PROBA: ISTORIA ARTEI – varianta extrasă: 2 

Răspunsurile corecte sunt evidențiate cu galben, fiecare răspuns corect valorează 

0,2 puncte. 

 

 

1. Printre artiştii care au contribut esenţial la apariţia şi consacrarea romantismului în 

pictura germană se numără: 

a. Franz Marc 

b. Eugéne Delacroix 

c. Caspar David Friedrich 

 

2. Statuia lui Zeus din templul de la Olimpia este opera sculptorului 

a. Fidias 

b. Praxiteles 

c. Miron 

 

3. „Colour Field Painting” este un termen folosit în legătură cu arta lui: 

a.  Luc Tuymans 

b.  Mark Rothko 

c.  Jackson Pollock 

 

4. Unul dintre motivele pe care nu le întâlnim în arta paleocreştină este:   

a. Bunul păstor 

b. Portretul lui Sf. Ignațiu de Loyola 

c. Iona și balena 

 

5. Pictura barocă spaniolă se caracterizează prin:  

a. abordare geometrică 

b. realism anatomic, colorit intens 

c.  preferinţa pentru peisajul marin 

 

6. Neoclasicismul se caracterizează prin:  

a. preferinţa pentru tematica mitologică şi inspiraţia din Antichitate 

b. preferinţa pentru exotism şi personajul excepţional 

c. preferinţa pentru scena de gen şi atmosfera intimistă 

 

7. Biserica barocă San Carlo alla Quattro Fontane din Roma a fost realizată de către: 

a. Michelangelo Buonarroti 

b. Lorenzo Bernini 

c. Francesco Borromini 

 

8. Termenul de zigurat defineşte un tip de monument specific artei:  

a.  Mesopotamiei antice 

b.  Egiptului antic 

c.  Greciei clasice 

 

 



9. Unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Pop art este  

 a. Roy Lichtenstein  

 b. Marina Abramovič 

 c. Georg Baselitz 

 

10. Două dintre cuvintele cheie ale concepţiei simboliste despre artă sunt:  

 a. sintetism, spiritualitate 

 b. viteză, dinamism 

 c. conservatorism, clasicitate 

 

11. În artele decorative din perioada Art Nouveau apar adesea:  

a. motive vegetale și insecte 

b. personaje politice sovietice 

c. reprezentări ale Mariei cu pruncul 

 

12. Printre cele mai importante lucrări ale lui Leonardo se numără: 

 a. „Primăvara” şi „Naşterea Venerei” 

 b. „Cina cea de taină” şi „Fecioara între stânci” 

 c. „Moise” şi „Pieta Rondanini” 

 

13. Pentru a descrie fenomenul pictural german contemporan (anii ’80 – ’90) s-a 

utilizat frecvent termenul de:  

 a. neoexpresionism 

 b. neoclasic 

 c. neodadaism 

 

14. Compozițiile din litere și limbajul geometric-abstract sunt specifice picturii:     

a. egiptene antice 

b. avangardiste ruseşti 

c. renascentiste 

 

15. Navele laterale în cazul unei biserici de tip hală sunt:  

            a. nu există 

            b. mai scunde decât nava principală 

            c. egale ca și înălțime cu nava principală 

 

16. Termenul de  „clasicism” se foloseşte de regulă cu referire la: 

a. pictura franceză a secolului al XVII-lea 

b. pictura olandeză a secolului al XVII-lea 

c. pictura engleză a secolului al XVII-lea  

 

17. Gerhard Richter este unul dintre reprezentanţii majori ai: 

 a. artei japoneze 

 b. picturii contemporane 

 c. Land Art 

 

18. Concepția naturalistă este caracteristică artei lui: 

 a. Daumier 

 b. Poussin 

 c. Caravaggio 



 

19. Un monument reprezentativ pentru arhitectura otoniană este: 

 a. biserica Sankt Michael din Hildesheim 

 b. catedrala Sfânta Sofia 

 c. catedrala Notre Dame din Reims 

 

20. Lucrarea „Moartea lui Marat” aparţine artistului francez: 

 a. Géricault 

 b. Delacroix 

 c. David 

 

21. Un artist important al renașterii flamande a fost: 

a.  Oskar Kokoschka 

b.  Pieter Bruegel cel Bătrân 

c.  Rubens 

 

22. Un monument reprezentativ al arhitecturii baroce franceze: 

a.  castelul de la Chambord 

b.  castelul papal de la Avignon 

c.  castelul regal de la Versailles 

 

23. Un reprezentant emblematic al acționismului vienez este: 

a.  Félix Valloton 

b. Hermann Nitsch 

c.  Gustav Klimt 

 

24. În arhitectura bizantină concepția bisericilor este caracterizată de: 

a.  rigurozitate, planimetrie simplă 

b.  capele laterale, decor somptuos 

c.  plan în cruce greacă, exonarthex 

 

25. Domul din Speyer aparține perioadei: 

a.  romanice 

b.  carolingiene 

c.  romantice 

 

26. O figură emblematică a romantismului era:  

a.  Marcel Duchamp  

b.  Paul Klee 

c.  Francisco Goya 

 

27. Joseph Kosuth este un reprezentant important al artei: 

a.  conceptualiste 

b.  École de Paris 

c.  pop art și neo pop 

 

28. Reprezentări ale balerinelor apar cu predilecţie în arta lui : 

a.  Turner  

b.  Degas 

c.  Ribera  



 

29. Arhitectura Art Nouveau îl are ca și reprezentant de seamă pe: 

a.  Victor Hugo 

b.  Victor Horta 

c.  Victor Vasarely 

 

30. Unul dintre reprezentanţii majori ai artei video este: 

 a.  Nam June Paik 

 b. Roy Lichtenstein 

 c. Kim Ir-Sen 

 

31. Utilizarea propriei persoane ca subiect / model este caracteristică fotografiei lui: 

 a. Richard Prince 

 b. Peter Joel Witkin 

 c. Cindy Sherman  

 

32. Una dintre caracteristicile esenţiale ale picturii lui Cézanne este:  

 a. clar-obscurul puternic  

 b. utilizarea formelor anatomice geometrizate, armonia culorilor 

 c. inspiraţia din arta egipteană 

 

33. Multe dintre lucrările lui Georges Seurat pot fi adecvat descrise ca fiind: 

 a. neoimpresioniste, pointiliste 

 b. abstracte, geometrice 

 c. realiste, figurative 

 

34. Operele cele mai cunoscute ale lui Richard Serra intră în categoria:  

a.  sculpturilor ambientale 

b.  a ready made-urilor 

c.  picturii monumentale 

 

35. Arta lui Théodore Rousseau manifestă o predilecţie pentru: 

a.  plein air  

b.  subiectele istorice 

c.  abstracţia geometrică  

 

36. „Arte Povera” este o mişcare artistică: 

 a. modernă, franceză 

 b. contemporană, italiană 

 c. clasică, romană 

 

37. Statuile hiperrealiste de mărime neconvențională caracterizează opera lui: 

  a. Ron Mueck 

  b. George Seurat  

  c. Gerhard Richter 

 

38. Lucrările lui Sol LeWitt reprezintă ipostaze ale:   

a. artei minimale 

b. Noului Realism 

c. Body  Art 



 

39. Portrete şi figuri minuţios executate, reprezentate în spaţiul intim, caracterizează 

pictura lui:  

a. Jan Vermeer van Delft 

b. Luc Tuymans  

c. Juan Miró 

 

40. Pentru arhitectura romanică din Transilvania este reprezentativă:  

a.  biserica Trei Ierarhi din Iași 

b.  castelul Bran 

c.  catedrala romano-catolică de la Alba Iulia 

 

41. O operă majoră a arhitecturii brâncovenești este:  

a.  biserica Sf. Mihail din Cluj 

b.  palatul Mogoșoaia 

c.  mănăstirea Humor 

 

42. Stilul moldovenesc cunoaște perioada de maximă înflorire în timpul lui: 

a.  Franz Iosif I. 

b.  Ștefan cel Mare 

c.  Dimitrie Cantemir 

 

43. Opera sculptorilor Martin și Gheorghe din Cluj aparține stilului: 

a.  gotic 

b.  neobrâncovenesc 

c.  romanic 

 

44. Dintre faimoasele mănăstiri bucovinene cu pictură murală exterioară face parte: 

a. abația cisterciană de la Cârța 

b. biserica de lemn din Bârsana 

c. mănăstirea Voroneț 

 

45. Noţiunile de artă politică, sculptură socială şi artă acţionistă caracterizează arta 

lui: 

 a. Andy Warhol 

 b. Joseph Beuys 

 c. Balthus 

 

46. La apariţia şi dezvoltarea picturii abstracte a contribuit esenţial: 

 a. Pablo Picasso 

 b. Vassili Kandinski 

 c. Lucian Freud 

 

47. Una dintre faimoasele opere ale lui Constantin Brâncuși este: 

 a. Regele și regina 

 b. Coloana infinitului 

 c. Gânditorul 

 

 

 



48. Unul dintre fondatorii concepției de stil național arhitectural românesc a fost: 

 a. Kós Károly 

 b. Ion Mincu 

 c. Marcel Iancu 

 

49. „Olimpia” este o lucrare aparţinând lui: 

  a. Monet 

  b. Seurat  

  c. Manet 

 

50. Printre artiștii futuriști, se numără: 

 a. Camille Corot şi Eugéne Delacroix 

 b. Giaccomo Balla și Umberto Boccioni 

 c. Alberto Giacometti și Maurizio Cattelan 

 

 

 

 

 

 


