
Diana PIDGHIRNÎI 

Ciclul de filme documentare și emisiuni în domeniul umanistic  

(„Arta și mitopoetica orașului Chișinău”, „Purtătorii de Cultură”,  

„5 minute la muzeu”, Concertul „Un Destin în Do Major”) 

 

Diana Pidghirnîi, redactor-producător al departamentului producție la Instituția Publică 

Compania „Teleradio Moldova”, este regizorul mai multor emisiuni în domeniul științelor 

umanistice și artelor la IP „Telearadio Moldova”. În anul 2021 a făcut regia unui serial de 

filme documentare dedicat Chișinăului, intitulat „Arta și mitopoetica orașului Chișinău”, în 

baza rezultatelor unui proiect de cercetare științifică. Filmele au la bază documente de istorie, 

din patrimoniul arhitectural, cultural-artistic și mitopoetic al orașului Chișinău. Episoadele au 

următoarele teme: 1. „Alexandru Bernardazzi, contribuții la estetica orașului Chișinău” (un 

film al cărui autor este mem. cor. Mariana ȘLAPAC, dr. Alla CEASTINA); 2. „Архитектор 

Александр Бернардацци” (autori: mem. cor. Mariana Șlapac, dr. Alla Ceastina); 3. „Vizitele 

monarhilor la Chișinău. Partea a III-a. Ultimul Rege Mihai I” (autori: dr. hab. Aliona Grati, 

dr. hab. Nicolae Enciu); 4. „Vizitele monarhilor la Chișinău. Partea a II-a. Regii și reginele 

României” (autori: dr. hab. Aliona Grati, dr. hab. Nicolae Enciu); 5. „Vizitele monarhilor la 

Chișinău. Partea a I-a. Țarii și țarinele Rusiei” (autori: dr. hab. Aliona Grati, dr. hab. Nicolae 

Enciu); 6. „Artistul plastic Gheorghe Vrabie - contribuții la formarea identității simbolice a 

Chișinăului” (autori: Elena Musteață, dr. Silviu Tabac); 7. „Alexandru Plămădeală o stea din 

constelația personalităților făuritoare a identității Chișinăului” (autori: dr. Natalia Procop, 

Elena Mustață); 8. „Chișinăul care nu mai există decât în artă: Valentina Brâncoveanu și 

Mihai Mungiu” (autor dr. Natalia Procop). Filmele evocă poveștile din patrimoniul cultural și 

artistic al orașului Chișinău. Producția finală este utilizată ca prelegeri la instituțiile de 

învățământ de profil din republică. 

Emisiunea săptămânală a IP „Teleradio Moldova” – „Purtătorii de Cultură”, realizată 

de către producătorul Diana Pidghirnîi, are ca obiectiv evenimentele din domeniul culturii, 

luând în lumină activitatea unor scriitori, cineaşti, artiști plastici, actori etc. Scopul acesteia 

este promovarea științelor din domeniului umanistic și al artelor. Printre intervievații 

emisiunilor din anul 2021 au fost acad. Mihai Cimpoi, dr. hab. Aliona Grati, dr. hab. Tudor 

Stavilă, dr. Petru Hadârcă, Tudor Zbârnea, Vladimir Beșleagă ș.a., fiind abordate subiectele 

precum: Ziua națională „Limba română”, deschiderea stagiunii teatrelor, evoluția artei 

basarabene etc., lansări de cărți, reviste, vernisări de expoziții etc. 



Ciclul de emisiuni „5 minute la muzeu”, având ca producător pe Diana Pidghirnîi, 

analizează succint colecția celei mai importante instituții de stat din domeniul artelor plastice 

– Muzeul Național de Arte al Moldovei. Ca bază sunt utilizate studiile realizate de 

cercetătorii din domeniu și muzeografii MNAM. Este o emisiune de popularizare a artelor 

plastice, predestinată publicului larg. 

O altă reușită a autoarei este realizarea scenariului și regiei Concertului „Un Destin în 

Do Major”, dedicat aniversării academicianului Eugen DOGA, eveniment transmis online de 

IP „Teleradio Moldova”. Impactul concertului redistribuit pe youtube – este de 4.629 

vizualizări; durata evenimentului de 1:25 minute. 

Atât filmele documentare, cât și emisiunile TV realizate în anul 2021 de către regizorul 

Diana Pidghirnîi au un impact substanțial în păstrarea și promovarea patrimoniului artistic și 

cultural al țării. Toate subiectele sunt realizate cu suportul cercetătorilor din domeniul 

studiului artelor, științelor filologice etc., de aceia putem vorbi de valoarea și calitatea 

acestora. 

 


