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Prezentare

Instrucțiuni de utilizare a manualului digital

Ghid de utilizare a manualului

Varianta digitală a manualului reproduce fidel varianta tipărită a acestuia. În plus față de varianta tipărită, manualul
digital sprijină activitatea de învățare printr-o serie de facilități multimedia (ex.: imagini, animații și filme, activități
interactive).

Instrucțiuni de utilizare a manualului digital
Ghid de utilizare
Prezentare
Manualul
digital nu necesită instalare sau configurare. Tot ceea ce aveți nevoie pentru parcurgerea acestuia este un

browser,
esteapreinstalat
pereproduce
orice dispozitiv
de tip PC,
tabletăa sau
smartphone.
Varianta care
digitală
manualului
fidel varianta
tipărită
acestuia.
În plus față de varianta tipărită, manualul
Ÿ
Offline
prin
introducerea
CD-ului
în
unitatea
optică
și
accesarea
fișierului
index.html
digital sprijină activitatea de învățare printr-o serie de facilități multimedia (ex.:
imagini, animații și filme, activități
Ÿ
Online
cu
ajutorul
unui
browser,
prin
introducerea
adresei
web
în
bara
de
adrese
interactive).

Butoane de navigare

Ghid de utilizare

- afișează
pagina instalare
de ajutorsau configurare. Tot ceea ce aveți
- realizează
saltul
la ultima pagină
Manualul digital
nu necesită
nevoie pentru
parcurgerea
acestuia este un
browser, care
este
preinstalat
pe
orice
dispozitiv
de
tip
PC,
tabletă
sau
smartphone.
- afișează pagina de început a manualului
- realizează saltul la prima pagină
Ÿ Offline - prin introducerea CD-ului în unitatea optică și accesarea fișierului index.html
- afișează pagina următoare
- realizează mărirea paginii afișate
Ÿ Online - cu ajutorul unui browser, prin introducerea adresei web în bara de adrese
- afișează pagina anterioară
- realizează micșorarea paginii afișate

Butoane de navigare
Butoane
pentru
activități
multimedia
- afișează pagina de ajutor
- digitală:
realizează saltul la ultima pagină
Simboluri
folosite
la varianta

--afișează
pagina
de început
manualului unor imagini (fotografii,
- realizează
saltuldesene,
la prima
pagină
Accesarea
acestuia
permiteavizualizarea
grafice,
hărți)
- afișează pagina următoare
- realizează mărirea paginii afișate
„Privește”
- Accesarea acestuia
permite vizualizarea„Vizionează”
unor filme sau animații.„Exersează”
Elevul poate interacționa dinamic în
- realizează micșorarea paginii afișate
- afișează pagina anterioară
cadrul acestora, în sensul că poate activa butoanele de start, pauză, salt la momentul dorit, volum sunet,
Structura manualului tipărit:
Butoane pentru activități multimedia
maximizarea vizualizării.
- Accesarea acestuia permite vizualizarea unor imagini (fotografii, grafice, desene, hărți)

- Accesarea
acestuiaLecția
permite
rularea
uneiRoma
activități
interactive de tipul exerciții sau jocuri educaționale.
Vei afla – noțiunile
conform
1 – Arta antică,
Grecia antică,
antică
Re ţi ne – aten
Reţine…

Arta antică (3500 î.e.n. - 500 î.e.n.)
s-a manifestat în cadrul următoarelor
civilizații: Olmecă și Aztecă (America de
Sud), Mesopotamiană, Feniciană, Indiană, Chineză (în Asia), Egipteană
(Africa), Greacă și Romană (Europa). În
cadrul tuturor civilizațiilor, arhitectura
templelor este cea mai cunoscută. De
exemplu, elementele specifice arhitecturii egiptene sunt piramidele (morminte ale faraonilor) și templele.
Grecia Antică (sec. al XII-lea î.e.n –
sec. I î.e.n). Pentru greci, omul este cea
mai frumoasă creatură, „măsura tuturor lucrurilor”. Templele (locuințele zeilor) au coloane cu capiteluri decorate
în cele trei stiluri: doric, ionic și corintic.
În această perioadă, ceramica este decorată în special cu subiecte mitologice
(contrastul roșu-negru pentru decorațiuni fiind specific grecesc).
Civilizația Romei antice (sec. al III-lea
î.e.n – sec. al III-lea e.n). În această perioadă sunt întâlnite o mare varietate
de construcții: bazilici, amfiteatre, arcuri de triumf. Celebrul colosseum-ul
este o construcție de formă circulară, cu
o arenă amplasată în mijloc. Această
construcție era dotată și utilată cu
rampe subterane, lift, copertină pentru
ploaie. În arenă se petreceau lupte între gladiatori, întreceri sportive etc.

- Accesarea
acestuiaVei afla:
permite vizualizarea unor filme sau animații. Elevul poate interacționa dinamic în
programei școlare
în vigoare,
ționează asupra
cadrul compe
acestora, în sensul că poate activa butoanele de start, pauză, salt la momentul dorit, volum sunet,
în vederea atingerii
Ştiaţi că?
aspectelor im
maximizarea
tențelor generale
și specificevizualizării.
A

• lucruri interesante despre construcțiile importante din antichitate, Grecia antică, Roma
antică.

• Grecii antici sunt cei care au inventat teatrul. S-au inspirit, pentru piesele lor de teatru, din
serbările organizate în cinstea
zeului Dionis, zeul viței-de-vie și
al veseliei. Doar bărbații puteau
interpreta diverse roluri, aceștia
exprimând bucuria sau tristețea, prin intermediul măștilor.
S-au construit amfiteatre colosale, săpate la baza dealurilor.
• Grecii iubeau sportul și spectacolul, astfel au inventat jocurile
olimpice.
• În cadrul amfiteatrelor se desfășurau atât evenimentele
sportive, cât și cele artistice.
• Având ca sursă de inspirație
activitățile sportive, artiștii au
surprins în sculptură, frumusețea trupului uman. Sculptorul
Miron surprinde în lucrarea
Discobolul, zveltețea trupului
atletului.
Privește imaginile alăturate!

Piramidele de la Gizech

Piramidele de la Gizech

portante din
disciplinei, adaptate la nive
lecțiilor.
acestuia permite rularea unei activități interactive de tipul exerciții sau jocuricadrul
educaționale.
lul de vârstă -șiAccesarea
de înțelegere
al elevilor.

informații suplimentare.

rubrică ce conține întrebări
legate de textul lecției, cu rol
de fixare a cunoștințelor.

Ü

Dicţionar

Coloane = stâlp cilindric, din marmură,
piatră, lemn , destinat să susțină o
parte dintr-un edificiu sau să-l ornamenteze, format din bază, fus și capitel;
Dom = catedrală impunătoare;
Laic = care este în afara religiei, lumesc;
Gladiator = luptător.

Å Ce moment surprinde Miron în sculptura sa Discobolul (aruncătorul de disc)?
Å Privește imaginile din cadrul figurii B! Descoperă diferențele, dar și asemănările dintre teatrul grec și cel roman.
Å Documentează-te (din enciclopedii, reviste de specialitate, internet), în legătură cu modul în care sunetul

din cadrul scenei se amplifica în amfiteatrele grecești.
Å Prezintă informațiile colegilor tăi!

Bazilică reconstituită digital,
clădire publică

Ü

Statuie ecvestră, Marcus Aurelius

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Știu

Inspiră-te din desenele realizate pe vasele grecești. Realizează, pe
suprafața unei foi de hârtie, un desen asemănător.
Indicații: vei avea nevoie de creioane grafit, foaie de hârtie.
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Dicţionar – rubrică

pentru cuvintele noi
din lecție, explicate pe
înțelesul elevilor.

RECAPITULARE ȘI EVALUARE
Ü În capitolul pe care l-am parcurs, am învățat despre elementele de limbaj plastic (punct, linie, formă, pată),
ramuri și genuri ale artelor plastice.

Ü Am armonizat culorile și am făcut conexiuni din foarte multe domenii.
Ü Am abordat tehnici variate: ne-am distrat construind cercul lui Newton, am construit macheta școlii din

îmbinarea diverselor materiale, obținând astfel forme tridimensionale, am realizat proiecte creative și
interesante.

Ü Discută cu colegii despre: Ce ai învățat? Ce ai făcut? Cum te-ai simțit? Pe parcursul capitolului I „Limbajul plastic”.

Ü Prezintă portofoliul colegilor clasei.
1. Desenează pe suprafața unei foi de hârtie un copac, apoi scrie pe coroana acestuia, într-un mod creativ,
ramurile artelor plastice. Indicație: recitește lecția 1; folosește creionul grafit și o foaie albă de hârtie.
2. Realizează corespondența între numele fiecărui pictor și lucrarea care îi aparține.

A
1. Antonio Gaudi;

Recapitulare si Evaluare? –

structură ce conține elemente
de recapitulare a unității de
învățare și exerciții pentru a
evalua cunoștințele dobândite.

Ü

D

C

B
2. Vincent Van Gogh;

3. Nicolae Tonitza;

4. Constantin Brăncuși

EVALUARE

Å Rezolvă sarcinile de mai jos, apoi evaluează-te cu ajutorul punctajului dat.

Scrie răspunsurile pe suprafața unei hârtii A4.
Se va acorda un punct din oficiu 1p.
1. Câte culori conține cercul cromatic a lui Johannes Itten? Care sunt acestea? / 1 p
2. Apreciază cu (A) adevărat sau (F) fals următoarele afirmații:
a) Roșul, galbenul și albastrul sunt culori primare. (Indicație: A) / 0,25 p
b) Oranj, verde, violet se numesc culori binare. / 0,25 p
c) Albul și negrul sunt în cercul cromatic a lui Johannes Itten. / 0,25 p
d) Isaac Newton a stabilit că lumina este formată din culorile spectrului solar. / 0,25 p
3. Verifică portofoliul pe care l-ai realizat pe parcursul capitolului, dacă ai toate temele acordă-ți punctajul.
Patru teme în portofoliu, se acordă câte 1 p, pentru fiecare.
4. Realizează o compoziție plastică cu un subiect la alegere, în care să folosești elementele de limbaj plastic
studiate în cadrul acestui capitol.
INDICAȚIE! Vei avea nevoie de următoarele materiale: foaie de hârtie, tempera, pensule de diverse dimensiuni, creion grafit ( B sau HB).
Pentru: creativitate și folosirea corectă a instrumentelor de lucru 1p, combinarea culorilor pe paletă
și completarea integrală a spațiilor albe ale foii 1p, originalitate 1p.
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ctez

Descoperă şi analizează... –

A. Miron, Discobolul (statuie greacă)
B. Teatrul din Epidaur (Grecia)
Teatrul Ostia (Roma antică)

Descoperă şi analizează...

Cone

Ü

Colosseum, amfiteatrul roman

Aplic

Ştiaţi cã? – rubrică ce cuprinde

B

Vase grecești, perioada arhaică, sec. al VII-lea î.e.n

Ştiu să aplic ce
am învăţa t? –

rubrică având
sarcini de lucru
ce presupun exer
s area cunoștin
țelor însușite și
jocuri didactice
interactive, în
funcție de intere
sele și de specifi
cul vârstei.

Competențe generale și specifice
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3393 / 28.02.2017
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Competenţe generale
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic-vizuale în scopul
formării culturii artistice de bază
1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj transmis prin limbaj artistic
1.2. Observarea elementelor de limbaj în lucrări de artă și în compoziții proprii
1.3. Observarea diferențelor între forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, care
apar de-a lungul timpului, în diferite culturi
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și
decorative
2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor instrumente, materiale și tehnici specifice artelor
vizuale, plastice și decorative
2.2. Explorarea registrului expresiv al limbajului plastic utilizând tehnici specifice
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual
în contexte variate
3.1. Crearea de produse artistice
3.2. Implicarea în evenimente culturale școlare și extrașcolare care valorifică artele vizuale

5

Materiale și instrumente
La disciplina Educație plastică vei avea nevoie de mai multe instumente și materiale de
lucru. În clasa a IV-a ai lucrat cu multe dintre acestea. Privește imaginile de mai jos și amintește-ți la ce ți-au folosit aceste materiale. Povestește clasei tale o activitate interesantă în care
ai folosit două instrumente dintre cele văzute mai jos. La ce ți-au fost de folos?

Noteazã în spaţiul marcat
materialele folosite pentru:
Å Pictură .....................................

.........................................................
Å Desen ......................................
.........................................................
Å Modelaj ...................................
.........................................................

6

Recapitulare din noțiunile
dobândite pe parcursul clasei a IV-a
Ü

Cunosc...
Å lucruri interesante despre natură, cum să mă comport civilizat, cum să îmi exprim emoțiile, cum să

interacționez și să colaborez cu cei din jur;
Å faptul că prin intermediul artelor plastice mă pot exprima folosind elementele de limbaj plastic (punct,
linie, formă, pată de culoare), aplicate pe diverse suporturi (hârtie, carton, material textil etc);
Å să înțeleg și să interpretez mesajele transmise prin intermediul imaginii;
Å cum să îmi dezvolt latura creativă.

Ü

Îmi amintesc şi analizez...

Identifică în imaginile de mai jos,
instrumentele de lucru, prin care artiștii
au reprezentat imaginile.
Henri Matisse,
Noapte de Crăciun

Natură statică, fotografie (stânga)
și creion grafit (dreapta).

Ü

• Ce elemente de limbaj plastic
idetifici în imaginea din partea
stângă?
• Ce materiale au fost folosite de
către artistul Henri Matisse?
• Numește culorile primare, dar
și pe cele secundare (binare de
gradul I), observate în lucrarea
lui Matisse.
• Ce instrumente de lucru au fost
folosite în natura statică din
imaginea alăturată?
• Ce fel de forme compun ima
ginea din partea stângă?
• Din ce gen artistic fac parte
cele două lucrări?

Îmi amintesc...
• Culoarea este elementul de
limbaj plastic, prin intermediul
căruia pictorii se exprimă.
• Artiștii folosesc diverse materiale
și instrumente pentru pictură:
culori pe bază de apă (tempera,
acuarele, acrilice), culori pe bază
de ulei, pensule de diverse di
mensiuni și texturi.
• Creioanele pentru desen pot fi
dure (H, HB), folosite pentru
schițare și moi (B), folosite pen
tru hașurare și pentru accente.

Aplic ce am învăţat!

1. Realizează un peisaj citadin intitulat „Orașul văzut la lumina felinarelor”, în care să folosești culoarea
(tempera) și nuanțele preferate de tine.
2. Realizează un desen în creion sau în cărbune, care să trateze un subiect inspirat din natură.
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Evaluare din noțiunile
É
v végi ismétlés
dobândite pe parcursul clasei a IV-a
Nézd, már majdnem a könyv végéhez értünk! Sokmindent kipróbáltunk és átéltünk, nagyszerű
személyiségek képzőművészeti munkáit láthattuk, amiket összekapcsoltunk a bennünket körülölelő
világgal, gyakoroltuk azt, hogy hogyan fejezzük ki magunkat a művészet és a tudomány keretein belül.

Acum că ți-ai reamintit despre materialele, tehnicile specifice artelor plastice cu ajutorul cărora fiecare
artist se identifică, te poți verifica pacurgând exercițiile propuse.
Å Te invit să revezi, împreună cu colegii, capitolele studiate în clasa a IV- a, să vă împărțiți în echipe (prin
tragere la sorți, în număr egal) și pe suprafețe de hârtii colorate (format A5), să răspundeți cât mai multor cerințe.
La sfârșit, vom asambla un puzzle uriaș, având la bază cunoștințele voastre. Apreciați-vă munca conform autoevaluării de la pagina următoare.
Ce materiale și instrumente de lucru ai
folosit în clasa a IV-a la orele
de Arte Vizuale și Abilități Practice?
Realizează un afiș în care
să promovezi un eveniment
petrecut în școală.

Folosește
simetria într-un desen.
.

Combină forme geometrice plane
pentru a obține un model tangram.

CSOPORTOS
ÖNÉRTÉKELŐ

Numește culorile primare.

Dă exemple de semnificații
ale culorii.

Realizează un decupaj pe conturul
unei forme bidimensionale.
De exemplu: pătrat.

Osztály/Időpont/Csapattagok neve/
Elért pontszám
Precizează deosebirea dintre
Formele tridimensionale sunt....
........................................................
forma naturală și forma artistică.

O machetă se poate realiza
din combinarea următoarelor
materiale....

........................................................
Ce este centrul de interes?

Spune cum se obțin tonurile?

Din amestecul căror culori se
Formele plane sunt....
........................................................
obțin culorile binare?

Numește culorile calde
și culorile reci.

Realizează un desen
în care să reprezinți textura
unui element din natură.

Cum se poate realiza
modularea în pictură?

Mielőtt értékelnétek magatokat, vegyétek figyelembe a következőket:

AUTOEVALUARE
DE GRUP
86

Útmutató: Minden helyes válasz 1 pontot ér. A legnagyobb pontszámot elérő csapat előállhat
Clasa/
Data/
Numele kirakósának
membrilor de grup/
Punctaj obținut
egy zseniális ötlettel
ami
az osztály
összeállításával
kapcsolatos.
Å Be tudtam fejezni a feladatomat a megszabott időn belül? Hatékony voltam-e?
...................................................................................................................................................................................................................
Å Együtt tudtunk-e működni és tudtuk-e egymást kölcsönösen bátorítani?
Înainte de a vă evalua, luați în considerare următoarele:
Å Minden csapattag kifejtette véleményét, meghallgatta és értékelte a többiek ötleteit?
Å Pentru fiecare cerință realizată corect, acordă 1p. Grupul cu cel mai mare punctaj obținut, va veni cu o idee
Å Legjobban haladtunk a…
de asamblare ingenioasă
a puzzel-ului realizat de întreaga clasă.
Å Nem
haladtunk
jólAm
a…fost eficient?
• Am terminat
sarcina
la timp?
Å Javíthanánk
a…
și ne-am încurajat
reciproc?
• Am cooperat

• Fiecare și-a exprimat ideile, a ascultat și apreciat la rândul lui ideile celorlalți?
• Cel mai bine ne-am descurcat la...................................................................... .
• Ne-am descurcat mai puțin bine la.................................................................. .
• Putem să îmbunătățim..................................................................................... .
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Capitolul I – LIMBAJUL PLASTIC
1.	
Prezentarea domeniului artelor plastice: ramuri,
genuri, spațiul plastic
2.	
Elemente de limbaj plastic
3.	
Punctul
4. Linia
5. Pata
6. Forma bi și tridimensională
7. Culorile spectrului solar
8. Valoarea
9.	
Clasificarea culorilor – conform teoriei constructive
despre culoare
10. Culorile primare, binare de gradul 1 și gradul 2
11. Culorile calde și culorile reci
12. Culorile complementare
13. Nonculorile
14. Amestecuri acromatice și cromatice
15. Nuanțe și griuri
16. Efectele emoționale ale acordurilor de culori
17. Contraste valorice între lumină și umbră
Ü Recapitulare și evaluare

Apli

ctez

e
Con

c

Portofoliu

Știu

Portofoliul cu tema „ARTE”, realizat de-a lungul unui an școlar, este oglinda muncii depuse
și reprezintă sinteza temelor studiate și aplicate, a competențelor și aptitudinilor dobândite.

Pictograma te informează asupra activităților, care te ajută să faci legătură cu ceea ce înveți
și la alte discipline: Educație Socială, Comunicare în limba Română, Matematică, Geografie,
Istorie.
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Lecția 1 – Prezentarea domeniului artelor plastice:
ramuri, genuri, spațiul plastic
Vei afla:

A

• care sunt genurile și ramurile
artelor plastice;
• lucruri interesante despre genurile picturii sculpturii, arhitecturii, graficii, artei decorative;
• despre mijloacele de reprezentare a operelor de artă, într-un
spațiu plastic.

B

Ştiaţi că?
• Încă din epoca primitivă, omul
a simțit dorința de a-și exprima
gândurile și preocupările prin
desene pe suprafețelor pereților
peșterilor, care au rămas mărturii asupra activităților umane
desfășurate în acea perioadă.
• A ceste desene realizate pe
pereții peșterilor, în care apar
animale, scene de vânătoare,
dansuri ritualice, se numesc
desene rupestre.
• Pe lângă aceste desene, au mai
fost descoperite figurine sculptate în corn de ren, ori modelate
în lut, reprezentând animale
sălbatice, precum și arme cu
ornamente zoomorfe.
Privește exemplele din partea
dreaptă a paginii!

C
A. Vas de Cucuteni (ceramică)
B. Gânditorul de la Hamangia
C. Peștera de la Lascaux, reprezentare rupestră

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Precizează ce tehnici s-au folosit în cadrul imaginilor de mai sus.
Å Care sunt elementele de limbaj plastic evidențiate în figurile A și B,

dar în figura C?
Å Care este centrul de interes din cadrul figurii C? Prin ce modalitate a
fost pus accentul pe acea zonă de interes.
Å Ce fel de forme sunt cele reprezentate în figurile A și B?
Å Ce fel de linii identifici în structura imaginilor de la figurile A și C?
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Reţine…

Afiș, grafică publicitară

Schițe, design industrial (de produs)

Tapiseria de la Bayeux (c. 1070- 1080)
(artă decorativă)

Lucrările menționate anterior, pot fi
considerate ca prime manifestări în ar
tele plastice: pictură, grafică, sculptură,
artă decorativă și artă monumentală.
Datorită permanentei nevoi de frumos
a oamenilor din toate timpurile, conco
mitent cu evoluția societății au progresat
și artele plastice. Au apărut astfel noi
genuri artistice: scenografia, grafica
publicitară, designul industrial, designul
vestimentar, designul de interior etc.
Privește exemplele din partea stângă!
Arta, formă a conștiinței sociale cu
prinde: literatura, muzica, dansul, cinema
tografia și artele frumoase. Artele plastice
sunt în relație strânsă cu celelalte arte.
Privește copacul de mai jos. Identifcă
în casete, ramurile artelor plastice.
Pictura

Sculptura

Vitraliu, Catedrala Sf. Iosif
București (artă decorativă)

Leonardo da Vinci,
studiu desen (grafică)

Henri Matisse,
Ia românească (pictură)

Constantin Brâncuși,
Chip de copil (sculptură)

Grafica

Artele
decorative

Arhitectura

Fiecare ramură a artelor plastice pre
zentată mai sus are un spațiu plastic
specific: spațiul pictural (pictură), tridi
mensional (spațiul sculptural și arhitec
tural). Creatorul transmite în acest spațiu
(suport de lucru) o stare, un gând, un
mesaj, viziunea personală, cu ajutorul
instrumentelor și al materialelor, care
aparțin diferitelor ramuri ale artelor, de
exemplu, în pictură: pensulele, culorile
(pe bază de apă – tempera, acrilic, acua
rela; culorile pe bază de ulei), suportul
de lucru – pânza preparată pe șasiu,
cartonul, foaia.
Pictura este arta care transmite o stare,
un sentiment, un mesaj, cu ajutorul
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culorilor, punctelor, liniilor, formelor,
texturilor etc. În pictură întâlnim urmă
toarele genuri: peisajul, portretul, natura
statică, compoziția. Privește exemplele
din partea dreaptă a paginii!
Grafica, o altă ramură a artelor plas
tice, este arta desenului artistic și teh
nic, arta de a ilustra cărți și de a executa
afișe, postere etc. Afișele și grafica de
carte se pot realiza cu tuș, pasteluri,
creioane, acuarele, pe hârtie, carton.
Datorită avansării tehnologiei infor
maționale și computerizate au luat
naștere și s-au dezvoltat noi genuri, de
exemplu grafica pe calculator.
Sculptura și arhitectura două ra
muri ce fac parte din categoria artelor
plastice, folosesc imagini tridimensio
nale. Aceste forme prezintă înălțime,
lățime și profunzime și sunt realizate
din materiale solide: piatră, metal, lemn,
fildeș, lut etc.
Sculpturile se realizează prin diverse
procedee: modelare, cioplire, turnare a
metalului etc. Arhitectura este știința
și arta de a proiecta și de a construi clădiri.
Arhitectul proiectează planul, macheta
construcției cu ajutorul următoarelor
instrumente: riglă, echere, compas, șa
bloane, rotringuri etc.

Theodor Pallady, Natură moartă
cu flori roșii, NATURA STATICĂ

Ion Țuculescu, Floarea soarelui,
COMPOZIȚIE

Leonardo Da Vinci, schițe
pentru ansamblul Cina cea de taină,
GRAFICĂ

GRAFICĂ PE CALCULATOR

C-tin Brâncuși, Dra Pogany,
SCULPTURĂ

Ateneul Român,
ARHITECTURĂ

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

e
Con

c

Dicţionar

dansuri ritualice = dans religios;
ornament zoomorf = ornament care
reprezintă animale;
design = activitate de proiectare a
obiectelor și produselor de serie fa
bricate la scară industrială;
suport = suprafață pe care se lucrează:
hârtie, carton, pânză etc;
rotring = stilou cu vârf tubular, de di
ferite diametre, utilizat în desenul
tehnic în tuș.
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Nicolae Tonitza, Portret de fetiță,
PORTRET

Apli

Ü

Ion Andreescu, Potecă prin pădure,
PEISAJ

Știu

Răspunde, pe suprafața unei foi de hârtie, la următoarele întrebări:
1. Care sunt ramurile artelor plastice?
2. C aută în lecție informația despre spațiul plastic și transcrie
această informație.
3. Care sunt noile genuri artistice apărute?

Lecția 2 – Elemente de limbaj plastic
Vei afla:
• care sunt elementele de limbaj
plastic și cum sunt acestea folosite de către artiști;
• lucruri interesante despre utilitatea elementelor de limbaj plastic în cadrul creațiilor artistice.

A

Ştiaţi că?
• În arta tradițională românească,
țesăturile (costumele tradiționale, covoarele, ștergarele)
sunt ornamentate cu ajutorul
fomelor geometrice și al liniilor
orientate în diverse direcții, cu
scopul de a obține o formă decorativă. Observă figura A. În
cazul acesta, liniile au rol decorativ. Cu ajutorul liniilor se
poate desena conturul formelor. Privește figura C. În cazul
acesta, linia are rol constructiv.
Distingem forme tridimensionale și bidimensionale.
• Punctul, linia, forma și pata de
culoare construiesc imaginea
plastică. Privește figura B,
punctul are rol constructiv,
punct lângă punct creează întregul ansamblu.

Ü

B

C
A. Scoarța (covor oltenesc din lână)
B. George Seurat, O duminică de vară pe insula Grande-Jatte
C. Forme tridimensionale și forme bidimensionale

Descoperă şi analizează...
Å Precizează ce tehnică s-a folosit în cadrul figurii B.
Å Care sunt elementele de limbaj plastic evidențiate în figurile A și B?
Å Ce fel de forme sunt cele reprezentate în figura C?
Å Ce fel de linii identifici în structura imaginilor de la figura A?
Å Precizează formele bidimensionale și tridimensionale din cadrul figurii C.
Å Cum sunt personajele din prin-plan, față de cele din plan secund, din cadrul figurii B?
Å Care este zona ce captează atenția privitorului, din cadrul figurii B?
Å Care este elementul de limbaj plastic, ce se evidențiază în structura imaginii B?
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Reţine…

CULOAREA

PATA

PUNCTUL

VALOAREA

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

FORMA – Bidimensională
– Tridimensională

ctez
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LINIA

e
Con

Așa cum ne folosim în literatură de
cuvinte și de semne ortografice, în
matematică de cifre și de semne, în
domeniul artelor plastice ne exprimăm,
comunicăm (ideile, mesajele) cu aju
torul elementelor de limbaj plastic
(linia, forma bidimensională și tridi
mensională, punctul, pata, culoarea,
valoarea).
Aspectul exterior al unui obiect este
legat de formă. Forma plastică este
forma creată de artist. Forma plastică
plană are două dimensiuni, lungime și
înălțime (bidimensională). Forma repre
zintă modul de organizare a elemente
lor din care se compune un obiect; îl
putem compune cu ajutorul liniilor,
culorilor, punctelor, ne folosim de ele
mentele de limbaj plastic!
Pata este obținută prin așezarea culo
rii pe o suprafață, cu pensula sau alte
instrumente, aceasta poate fi obținută
și prin suprapunerea unor elemente de
dimensiuni mici (puncte, linii).
Linia este folosită în geometrie, în
desenul tehnic și artistic, dar și în alte
domenii. Liniile pot avea direcții (verti
cale, orizontale, oblice) și grosimi dife
rite, ele au semnificții aparte.
Punctul, în domeniul artelor plastice,
reprezintă o suprafață, care are dimensiuni mici față de ceea ce se află în jurul
lui. Punctul plastic este urma lăsată pe
suprafața planșei de un instrument
(pensulă, creion, marker etc.).
Valoarea se referă la diferența dintre
închis-deschis, în cazul unei culori. Va
lorația (arta grafică) se poate obține
prin suprapuneri de linii orientate într-o
anumită direcție (hașura), cu scopul de
a obține un efect de lumină și umbră.

Știu

Realizează o compoziție plastică în care să folosești trei elemente
de limbaj plastic (de exemplu: punct, linie, pată). Alege materia
lele în funcție de elementele de limbaj plastic alese.

Ü

Dicţionar

Ștergar = bucată dreptunghiulară de pânză, uneori cu broderii sau cu
franjuri, care servește ca prosop sau ca podoabă în casele țărănești;
A structura = a organiza, a ordona;
Dimensiuni = mărimi, măsuri, proporții.

Lecția 3 – Element de limbaj plastic, PUNCTUL
Vei afla:
• lucruri interesante despre
cum un simplu punct se poate
transforma în: stropi de ploaie,
păsări în zbor, stele pe cer sau
obiecte văzute de la mare distanță;
• c um iau naștere formele și
texturile prin combinarea diverselor tipuri de puncte și suprapuneri grafice (linii).

A

B

Ştiaţi că?
• În natură găsim frecvent punctul și linia ca elemente principale: picăturile de ploaie,
păsările văzute în înaltul cerului, stelele căzătoare noaptea pe
cer, orașele văzute din avion etc.
• Î n arta tradițională românească,
broderiile de pe țesături sunt
reprezentate prin folosirea formelor geometrice, dar și prin
suprapunerea cu puncte de dimensiuni variate. În cazul acesta
punctele au rol decorativ.
• î n pictură juxtapunerile de
puncte și suprapunerile acestora creează un efect texturat.
Tehnica abordată se numește
pointilism. Privește imaginile
din partea dreaptă!

C

D
A. Țesătură tradițională românească
B. Henri Matisse, Bluza românească
C. Paul Signac, Palatul papilor din Avignon
D. București, fotografie panoramică

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Precizează ce tehnică s-a folosit în cadrul figurii B și C.
Å Care sunt elementele de limbaj plastic evidențiate în figurile B și C?
Å Care sunt elementele de limbaj plastic, folosite în structura ima

ginilor, din cadrul figurilor A și B?
Å Cum sunt elementele reprezentate (mașinile de pe stradă, de exemplu), în cadrul figurii D?
Å Care este zona ce captează atenția privitorului din cadrul figurii B?
Å Ce fel de forme sunt reprezentate în cadrul figurii D?
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Reţine…

Dicţionar

Albert Dubois-Pillet, Pe malurile Marnei la răsărit

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

Georges Seurat, Studiu pentru Le Chahut
ctez

Ü

Mozaic, Împăratul Iustinian, Biserica San Vitale, Ravenna (detaliu)

e
Con

În domeniul artelor plastice, punctul
este o suprafață care are dimensiunile
mici față de ceea ce se află în jurul lui.
Punctul plastic este urma lăsată pe
suprafața planșei de un instrument (pen
sulă, creion, marker). Punctul este o noți
une principală din geometrie.
Punctul este folosit de către artiști în
diferite modalități și tehnici. De exem
plu, arta mozaicului constă în folosirea
unor mici bucățele de gresie/faianță/
piatră colorată, iar prin juxtapunerea
acestora sunt reprezentate diverse
forme, personaje etc. Privite de la dis
tanță, micile bucățele de gresie colorată
par a fi puncte, mozaicul este compus
din aceste bucățele punctiforme. Pri
vește imaginile din partea dreaptă!
Un stil aparte în domeniul artelor
plastice se numește Pointilism. Artiștii
alătură punct lângă punct și astfel aco
peră toată suprafața obținând un efect
texturat. Pointilismul (în limba fran
ceză: Pointillisme de la point = punct),
denumit și divizionism, este o tehnică
introdusă în pictură la sfârșitul secolu
lui al XIX-lea de către artiștii neoimpre
sioniști francezi (Georges Seurat, Paul
Signac și alții), folosind – pentru a
asigura efectul fuziunii culorilor pe re
tină – tonuri pure, juxtapuse, ca ele
mentele unui mozaic, în suprafețe din
ce în ce mai mici. Privește alături!

Știu

Surprinde în fotografii, imagini care să redea atmosfera orașului
în care locuiești. Prezintă-le colegilor, explică ce anume ai surprins
și de ce? Lasă-te inspirat din fotografiile realizate de tine și crează
o compoziție în care să folosești punctele. Umple suprafețele rea
lizate prin: înmuierea degetelor în culoare, stropirea suprafeței cu
ajutorul pensulei.

Juxtapunere = alăturare;
Punctiform = care are forma sau dimensiunile unui punct;
Textură = reprezentarea iluzionistă a suprafețelor tactile, în pictură, suprafață cu zone mai fine sau rugoase,
făcând vizibilă materialitatea pastei de culoare;
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Lecția 4 – Element de limbaj plastic, LINIA
Vei afla:

A

• cum iau naștere formele prin
combinarea diverselor tipuri
de linii și puncte;
• lucruri interesante despre
semnificațiile diverselor tipuri
de linii.

Ştiaţi că?
• În natură găsim frecvent linia
ca element principal: ramurile
copacilor desfrunziți, spicele
grâului, iarba de pe pajiște,
tulpinile florilor etc.
• C onstrucțiile arhitecturale au o
structură de rezistență, o armă
tură, un schelet: o împletire de
tije metalice, dispuse în linii
orizontale, verticale, oblice.
Observă în figura B, tipurile de
linii utilizate în construcția stâlpilor de electricitate.
• Î n cadrul artelor plastice, prin
intermediul liniilor, intersecțiilor de linii, se obțin diverse
efecte. Lumina și umbra poate
fi reprezentată prin grosimi
diferite de linii, dar și prin intermediul hașurii. Privește figura A!

B
A. Vincent Van Gogh, Strada din Saint Marie de la Mer
B. Stâlpi de electricitate, fotografie

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Precizează ce tehnică s-a folosit în cadrul figurii A.
Å Care sunt elementele de limbaj plastic evidențiate în figura A?
Å Ce tipuri de linii sunt evidențiate în figura B?
Å Imaginează-ți o poveste, care să aibă ca punct de inspirație figura A,

lucrarea artistului Vincent Van Gogh. Folosește în context cuvântul „linie”.
Expune povestea pe suprafața unei foi de hârtie, în maximum 20 de rânduri. Prezintă colegilor povestea!
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Reţine…

Dicţionar

a) Linie frântă închisă; c) Linie curbă deschisă;
b) Linie curbă închisă; d) Linie frântă deschisă

Tipuri de linii: verticale, orizontale, oblice,zig-zag, șerpuite.

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

Wassily Kandinsky, Compoziția numărul VIII
Știu

Pe suprafața unei foi de hârtie joacă-te cu diversele tipuri de linii,
astfel încât să obții un model decorativ. Folosește-te de liniile de
diverse grosimi. Poți folosi creionul grafit HB sau B de diverse
dimensiuni.

Armătură = totalitatea barelor metalice prinse între ele, care întăresc o construcție;
A sugera = a inspira cuiva o idee.
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d)

ctez

Ü

c)

e
Con

Linia reprezintă urma lăsată pe o
suprafață de către un punct plastic în
mișcare. Ai studiat anul anterior dife
ritele tipuri de linii: linia verticală, ori
zontală, șerpuită, curbă închisă/
deschisă etc. Arhitecții se folosesc de
linii în mod deosebit pentru realizarea
desenelor planurilor, schițelor con
strucțiilor etc. Desenele realizate de
către artiști folosesc divesitatea tipuri
lor de linii, expresivitatea acestora,
pentru a transmite sentimente, idei,
emoții. Arta grafică este o ramură din
domeniul artelor plastice, în care linia
este utilizată cu precădere.
Expresivitățile liniilor, ca sens și
formă, pot fi diferite.
• Ca sens
Linia orizontală exprimă calm, spa
țiu deschis, liniște.
Linia verticală exprimă măreție, echi
libru, înălțare, noblețe, spiritualitate.
Linia oblică exprimă dinamism, viață,
mișcare, agitație.
Linia curbă exprimă mișcare, armonie.
• Ca formă
Linia dispusă în cercuri (spirală)
exprimă ritm, evoluție, dezvoltare.
Linia difuză (subțire) exprimă plu
tire, transparență, poate sugera lumina.
Linia frântă exprimă ritm, mișcare
puternică, agitație.
Linia groasă redă apropierea, sugerează umbra.
Linia modulată este o linie continuă,
care nu are aceeași grosime pe tot par
cursul ei, exprimă armonie, mișcare,
viață, efect de lumină și umbră.

b)

a)

Lecția 5 – Element de limbaj plastic, PATA
Vei afla:

A

• a specte interesante despre
pata de culoare;
• c are este deosebirea dintre
pata plată de culoare și pata
picturală de culoare;
• c um și unde putem identifica
petele plate, dar și pe cele picturale.

Ştiaţi că?
• Lumina albă conţine toate culorile vizibile pentru ochiul
uman: Roşu, Oranj, Galben,
Verde, Albastru, Indigo şi Violet, pe scurt, ROGVAIV. Culorile
nu sunt nimic altceva decât
proprietatea obiectelor din jurul nostru de a reflecta undele
electromagnetice ale luminii
într-o anumită proporţie.
• Culorile adăugate pe suprafața
suportului poartă denumirea
de pete cromatice. Acestea pot
fi uniforme pe toată intinderea
lor. Observă figurile A, B și C.
Regăsim acest tip de pată în
pictură, cât și în grafica digitală (sigle, logo-uri, semne
rutiere, heraldica).
• Culorile adăugate în pată picturală pe suprafața suportului
sunt vibrate, nuanțate, neuniforme.
Artiștii creează armonie cromatică prin modelarea și nuanțarea
culorilor pe suport.

B

C

D
A. Wassily Kandinsky, Compoziția numărul 10
B. Semne rutiere
C. Heraldica
D. Claude Monet, Nuferi

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Precizează ce tehnică s-a folosit în cadrul figurilor A și D.
Å Care sunt elementele de limbaj plastic evidențiate în figurile A și D?
Å Care sunt elementele de limbaj vizuale, utilizate în cadrul figurilor

B și C?
Å Ce sentimente îți transmite lucrarea creată de artistul Claude Monet,
figura D?
Å Care sunt culorile predominante în lucrarea lui Claude Monet, figura D?
Å Care sunt deosebirile dintre petele de culoare aplicate pe suporturile din figurile A și D, lucrări ale artiștilor Kandinsky și Monet?
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Reţine…

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

Vincent Van Gogh, Măslini
PATA PICTURALĂ (VIBRATĂ)
ctez
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Piet Mondrian, Compoziție cu roșu, galben, albastru și negru
PATA PLATĂ (DECORATIVĂ)

e
Con

Alături de linie, punct, formă, pata de
culoare este un element de limbaj
plastic dominant în artele plastice (în
pictură, artele decorative, mai puțin în
arhitectură și în sculptură).
Ca element de limbaj plastic, pata
reprezintă o urmă relativ întinsă în ra
port cu suportul, așternută pe supra
fața acestuia cu ajutorul instrumentelor
specifice sau prin alte mijloace.
Ea poate avea forme, mărimi și culori
diferite. Urma lăsată de o culoare pe
suprafața suportului se numește pată
cromatică.
Petele cromatice pot fi plate (numite
și decorative) sau picturale.
Pata plată sau decorativă este pata
uniformă pe toată întinderea sa, fără
urme vizibile de pensulă, unitară ca
ton și nuanță. Ea poate fi obținută cu
ajutorul a diferite instrumente: pensule
cu fibre moi și cu vârful lat, pistol de
vopsit, aerograful, ruloul etc. După
modul în care sunt așezate pe suport,
petele plate pot avea diverse semnifi
cații: aglomerat-aerat, ordonat-dezor
donat. În funcție de culoare și locul pe
care îl ocupă pe suport, pata plată
poate sugera spațiul și volumul. Dato
rită suprafeței sale uniforme, acesta
poate sugera calm, liniște, stabilitate,
repaus, măreție. Când este folosită îm
preună cu pata picturală, poate avea un
rol odihnitor pentru ochi.
Pata picturală se poate realiza cu aju
torul petelor de culoare amestecate sau
al tușelor. Tușele reprezintă urme vizibile
lăsate de pensulă pe suprafața suportu
lui. Când sunt așezate pe forma obiecte
lor redate, volumul acestora va fi mult
mai bine sugerat. Pot fi realizate diverse
suprafețe picturale, în mod spontan,
folosind ca procedeu fuzionarea culori
lor. Prin tratarea picturală, utilizând
nuanțarea sau modelarea culorilor, su
prafețele vor fi vibrate, obținându-se
compoziții plastice expresive.

Știu

Realizează o compoziție plastică care, să aibă ca sursă de inspirație lucrarea artistului Vincent Van Gogh, Măslini. Adaugă pete
picturale vibrante pe suprafața foii de hârtie.

Ü

Dicţionar

Heraldica = disciplină auxiliară a istoriei, care se ocupă cu studiul ste
melor statelor;
Unitar = uniform;
Vibrate (despre suprafețe) = neuniforme, colorate

Lecția 6 – Element de limbaj plastic, FORMA
BIDIMENSIONALĂ ȘI FORMA TRIDIMENSIONALĂ
A

Vei afla:
• lucruri interesante despre ce
este aceea o formă;
• cum să ne folosim de linie pentru a crea structura diverselor
forme;
• care este deosebirea dintre
forma plană și cea tridimensională.

Ştiaţi că?
• Artiștii s-au inspirat din natură
pentru a surprinde pe suport
(foaie de hârtie, carton, pânză)
forme interesante? Aceste
forme pot avea două dimen
siuni, înălțime și lățime (figura
C), sau trei dimensiuni, înălțime, lățime și adâncime (figura B).
• Sculptorii și arhitecții creează
forme tridimensionale. Arhitecții proiectează planul construcțiilor, adică distribuția
camerelor, spațiilor, folosind
linii și forme geometrice bidimensionale (figura D).
Pereții construcțiilor se clădesc
pornind de la structura planului.

B

C

D
A. Constantin Brâncuși, Poarta sărutului
B. Forme tridimensionale
C. Forme bidimensionale
D. Plan construcție arhitecturală

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Ce fel de forme sunt evidențiate în figurile B și C?
Å Ce forme geometrice compun Poarta sărutului, realizată de artistul

Constantin Brâncuși (Figura A)?
Portofoliu

Ü

Micul arhitect!

Materiale necesare: creion, riglă, gumă de șters.
1. Imaginează-ți cum arată școala ta văzută de sus. Cu ajutorul riglei și al creionului, trasează conturul formelor.
2. Marchează pe desen zona ferestrelor și a ușilor.
3. Conturează cu o culoare unde se află clasa ta desenată în planul tău. Privește figura D!
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Reţine…

Modelaj în relief (bidimensional)

Forme elaborate,
lucrare realizate de către elev

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

Forme naturale, frunze

Modelaj tridimensional

ctez
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Antonio Gaudi, Sagrada Famiglia
Forme tridimensionale

e
Con

În domeniul artelor plastice, forma
reprezintă aspectul (exterior), înfățișa
rea, silueta, conturul obiectelor tran
spuse pe un suport. Artiștii folosesc
liniile de diferite grosimi (linie modu
lată) pentru a arăta partea umbrită și
partea luminată a obiectelor, iar cu aju
torul liniei curbe închise delimitează
conturul formelor.
Forma reprezintă modul de organi
zare a elementelor din care se compune
un obiect. Îl putem compune cu ajutorul
liniilor, culorilor, punctelor, ne folosim
de elementele de limbaj plastic! În do
meniul artelor plastice artiștii se inspiră
deseori din natură și transpun aceste
forme inerte pe o suprafață.
Formele naturale sunt primele iz
voare de inspirație pentru artiștii plas
tici. Ei se exprimă cu ajutorul punctului,
al liniei, culorii, petei, suprafeței sau
prin volum, aceștia le transformă în
forme plastice. Formele din jurul nostru
au trei dimensiuni: înălțime, lățime și
adâncime (profunzime). Atunci când
desenăm sau pictăm o formă pe un su
port (hârtie, carton, pânză etc), renun
țăm la una din cele trei dimensiuni, de
regulă la profunzime și astfel obținem
forme plane sau bidimensionale.
Formele tridimensionale sau spați
ale au volum și trei dimensiuni: înăl
țime, lățime, adâncime. Sculptura este
în general un volum cu trei dimensiuni,
clădirile arhitecturale, de asemenea
sunt tot reprezentări tridimensionale.
Cu ajutorul plastilinei sau al lutului se
pot modela forme cu trei dimensiuni.
Oriunde te-ai poziționa pentru a le privi,
vei avea un unghi diferit de vedere. Pri
vește exemplele alăturate!

Știu

Inspiră-te din natură! Alege un element prezent în natură (de exemplu un copac, o frunză, o floare) și desenează-l pe suprafața unei
foi de hârtie așa cum îl vezi tu. Folosește tempera pentru a acoperi
suprafețele. Poți folosi pata picturală sau pe cea decorativă.

Ü

Dicţionar

Inert = lipsit de mișcare;
Plan = proiect; formă cu două dimensiuni, înălțime și lățime;
Profunzime = adâncime;
Volum = dimensiune, mărime; spațiu pe care îl ocupă un corp.

PROIECT – Macheta școlii mele!
Ü

Micul arhitect!

Materiale necesare: cutii de carton,
tuburi de carton, cofrage de ouă, hârtie
colorată/ texturată/ creponată, lipici,
foar
fecă, tempera, markere, carioci,
mușchi de copac, rămurele mici etc.
• Desenează pe suprafețele cutiilor de
carton deschiderile (uși, ferestre). Decupează-le.
Poți adăuga detalii: conturul ferestrelor,
desenează ușa cu carioca sau lipește
hârtie texturată peste aceasta.
• Combină cât mai creativ materialele
propuse.
• Prezintă clasei macheta și explică ce
forme tridimensionale compune construcția ta.
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Lecția 7 – Element de limbaj plastic, CULOAREA
Vei afla:
• a specte interesante despre
culoare;
• din ce anume se compune lumina;
• ce fel de culori se folosesc în
pictură.

A

Ştiaţi că?
• Lumina este culoare. Privește!
Fizicianul și omul de știință Isaac
Newton a demonstrat printr-un
experiment acest lucru. O rază de
lumină a pătruns în prisma transparentă și lumina albă s-a descompus în cele șapte culori ale
curcubeului: roșu, oranj, galben,
verde, albastru, indigo, violet (R,
O, G, V, A, I, V). Ai mai întâlnit acest
fenomen în natură? Urmărește
filmul multimedia și răspunde,
poți da și alte exemple.

B

Portofoliu

Vei avea nevoie de urmă
toarele materiale: un CD care
nu mai este folositor, foaie albă,
lipici stick, foarfecă, tempera, un
creion potrivit pentru a pătrunde
în mijlocul CD-ului. Decupează
foaia pe conturul CD-ului, lipește-o pe suprafața acestuia.
Împarte cercul în șapte zone triunghiulare și aplică culoarea
precum în modelul lui Newton.
Învârte cu putere! Ce observi?

24

C
A. Isaac Newton, descompunerea luminii
B. Curcubeul
C. Isaac Newton, Cercul cromatic

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Din câte culori se compune cercul? Numește-le!
Å Ce forme geometrice observi în imagine? Numește-le!
Å Ce culoare poate fi asemănată cu lumina soarelui?
Å Ce culoare poate fi asemănată cu flăcările focului, pericolul, energia?
Å Cu ce lucruri din natură putem asocia celelalte culori?

Reţine…

Recompunerea luminii

Apli

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

e
Con

c

Johannes Itten, cercul cromatic

Știu

Realizează o compoziție plastică având ca subiect „Curcubeul”.
Folosește culorile spectrului solar și amestecuri ale culorilor vecine.
Indicații: vei avea nevoie de tempera, pensule de dimensiuni variate, foaie de hârtie. Combină culorile cât mai creativ!

Ü

Dicţionar

Pigment = substanță colorantă, minerală, folosită ca vopsea în ames
tec cu un ulei sicativ;
Liant = substanță lichidă sau păstoasă folosită pentru unii pigmenți;
Guașă = culoare preparată din pigmenți minerali, gumă arabică și
apă, folosită în pictură.

Culoarea este o impresie produsă asu
pra noastră de razele luminoase reflec
tate de obiecte și constă în aspectul
colorat al obiectelor. Ea este o proprie
tate a obiectelor privite în lumină, deoa
rece acestea, în întuneric, nu au culoare.
În anul 1676, fizicianul englez Isaac
Newton (1642-1727) a demonstrat pen
tru prima dată că lumina este culoare.
Într-o cameră întunecată, el a prins, pe
un panou alb, o rază de lumină, care
pătrundea printr-o mică deschizătură
numită fantă.
În domeniul artelor plastice (pictură, de
exemplu), se folosesc culorile pigment.
Culorile pigment sunt produse pe cale
chimică din diverse minerale și lianți,
sunt materialele pe care le folosim pen
tru a picta (tempera, acuarela, guașa,
acrilice, culori de ulei). Pigmenții se pot
obține din plante, animale și minerale.
Câțiva ani mai târziu, Thomas Young
(1773-1829) a făcut un experiment
opus celui efectuat de Newton, prin
care a recompus lumina. El a suprapus
pe un panou trei raze luminoase (culori
lumină) de culoare roșu, verde și albas
tru, proiectate de trei lanterne. Din
amestecul acestora, prin suprapunere,
a rezultat culoarea albă, deci, lumina a
fost recompusă. Experimentul a mai
dovedit că toate cele șapte culori care
compun lumina albă pot fi reduse la
trei, numite culori lumină.
Culorile lumină sunt folosite în specta
cole de sunet și lumină, teatru, film etc.
Artiștii au fost mereu preocupați de
studierea culorilor, unul dintre aceștia
este Johannes Itten. El a realizat o
schemă complexă, cercul culorilor în
care putem să observăm cum se for
mează nuanțele.
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Lecția 8 – Element de limbaj plastic, VALOARE
Vei afla:
• a specte interesante despre
valoare.
• care este deosebirea dintre
valoare în pictură și valoare în
desen;
• ce efecte se pot obține prin
valoare.

A

Ştiaţi că?
• Obiectele din jurul tău și nu
numai, au o parte mai luminată
și o parte mai umbrită? Poți
observa acest lucru în orice
moment al zilei, dar și noaptea.
Privește imaginile din partea
dreaptă!

Reţine…
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B

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

A. Rembrandt Van Rijn, Autoportret – culoare
B. Rembrandt Van Rijn, Autoportret – creion
z
ecte
Con

Valoarea este calitatea culorii
prin care deosebim luminozitatea
sau umbra acesteia.
Valoarea se realizează prin pro
porția de lumină și umbră pe care
o conține un amestec cromatic.
Astfel, valoarea intensifică expre
sivitatea culorilor, nuanțelor pen
tru a sublinia mesajul transmis.
Pentru a obține un contrast de
valoare în pictură, se poate fo
losi aceeași culoare care se aplică
mai diluată sau mai deschisă cu
alb – pentru a obține un efect de
lumină și mai intensă sau mai
închisă cu negru – pentru un efect
de umbră.
În desen, pentru a reda o supra
față luminată, se folosesc linii sub
țiri, zona mai umbrită se reprezintă
cu ajutorul liniilor groase, apăsate,
dispuse în hașuri dense.

Știu

Obține pe suprafața unei foi de hârtie un contrast de valoare cromatic
prin combinarea unei culori cu alb și cu negru, cu scopul de a obține
un efect de lumină și umbră. Vei avea nevoie de culori pe bază de apă
și pensule variate.

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Realizează analiza imaginilor de mai sus: asemănări, deosebiri.

Analiza Venn:

Lecția 9 – Clasificarea culorilor – conform teoriei
constructive despre culoare
A

Vei afla:
• aspecte interesante despre culoare;
• lucruri interesante despre artiști și
teorii, scheme cromatice propuse de
aceștia și modul în care pot fi aplicate.

Ştiaţi că?
• În artele plastice se utilizează culorile
pigment? Acestea sunt materiale pe
care le folosim pentru a picta (tempera,
guașe, culori acrilice, culori de ulei),
produse pe cale chimică, din minerale
sau din substanțe chimice combinate.

Reţine…

B

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

Apli

c

A. Johannes Itten, Cercul cromatic
B. Philippe Otto Runge, Sfera culorilor
e
Con

Pentru cei mai mulți, culoarea ține de
gustul personal, cu toate acestea, culoa
rea este supusă și ea unor legi, ale armo
niei și înțelegerii vizuale. Așa cum ai
învățat din lecțiile anterioare, studiul
culorii pleacă de la spectrul luminii albe,
studiat de Newton în secolul al XVII- lea.
El a detectat cele șapte culori ale curcu
beului în spectrul luminii, care se deru
lează sub forma unei benzi lineare.
Plecând de la cercul cromatic al lui
Newton, Otto Runge (pictor de origine
germană, la începutul sec. al XIX-lea),
construiește sfera culorilor, pe care o
consideră cea mai potrivită formă pen
tru a reprezenta un spațiu tridimensio
nal culorilor. Observă în figura B,
nuanțele deschise (lumina) și nuanțele
închise (umbră).
Johannes Itten, pictor și profesor de
origine germană, realizează o schemă
cromatică complexă, numită cercul
cromatic. Cu ajutorul acestei scheme,
realizează toate clasificările cromatice:
culorile primare, culorile binare de
grad I, culorile binare de gradul II, mo
dul de formare al acestora.

Știu

Realizează o compoziție plastică având un subiect la alegere. Folo
sește tonuri și amestecuri între culorile vecine din cercul cromatic al
lui Itten. Vei avea nevoie de culori pe bază de apă și pensule variate.

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Observă cercul lui Itten, identifică culoarea galben, spune ce

sentiment îți transmite.
Å Asociază o culoare (nuanță) din schema lui Runge cu focul,
energia, agitația.
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PROIECT – Traista pictată!
Materiale necesare: culori acrilice sau pigmenți-coloranți cu termofixare pentru material textil, creion,
pensule de diferite dimensiuni, foaie groasă sau carton, foarfecă, sacoșă din material textil.
• Pe suprafețele de hârtie cartonată desenează conturul unor frunze, poți schița și nervurile acestora.
• Decupează frunza pe contur, vezi exemplul de mai jos!
• Pe paleta de culori obține tonuri de culoare conform sferei cromatice lui Otto Runge.
• Aplică frunza decupată (șablonul obținut) pe suprafața sacoșei, apoi umple spațiul cu tonul dorit. Poți
repeta procedeul de mai multe ori.

Obținerea tonurilor
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Lecția 10 – Culorile primare, binare de gradul 1 și
binare de gradul 2
Vei afla:

A

• care este rolul culorilor primare;
• cum se formează culorile binare de
gradul I și cele de gradul II, conform
teoriei constructive propuse de cercul
cromatic al lui Johannes Itten.

Ştiaţi că?
• Artiștii folosesc amestecuri ale culorilor
pentru a obține diverse efecte, sentimente, trăiri, emoții. Roșul, o culoare
puternică, semnifică energia, iubirea,
conflictul. Galbenul este simbolul luminii și al soarelui, al energiei pozitive.
Albastrul, o culoare liniștitoare, îndeamnă la calm și concentrare.
Privește lucrarea realizată de artistul
Paul Gauguin! Ce stare de spirit îți
transmit culorile utilizate?
• Observă figura A, cercul cromatic al lui
Johannes Itten. Acesta a reușit să facă
o clasificare clară a culorilor, pornind
din zona de mijloc (triunghi), unde a
amplasat culorile principale, cu ajutorul cărora se obțin prin amestec toate
celelalte culori și nuanțe.
Portofoliu

Adună informații despre artistul
Paul Gauguin după următorii pași, ada
ugă apoi fișa la portofoliul final.
1. Date bibliografice despre artist (cine
a fost, când a trăit, ce a realizat).
2. Informații despre lucrările sale artis
tice (exemple, imagini).
3. Concluzii personale.

B
A. Johannes Itten, Cercul cromatic
B. Paul Gauguin, Aleea Alyscamps

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Care sunt culorile folosite de către artist? Numește-le!
Å Ce sentimente îți transmit acestea?
Å Observă culoarea violet; unde este amplasată aceasta?
Å Unde a folosit artistul culoarea verde? Ce a pictat cu aceasta?
Å Numește elementele pictate cu oranj.
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Reţine…

Dicţionar

Nuanță = varietăți ale unei culori, deter
minată de variația cantităților în care se
combină culorile componente;
A combina = a amesteca două sau mai
multe culori, unele cu altele.

30

Culorile binare de gradul I, numite și culori secundare

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

Culorile terțiare (binare de gradul II)
ctez

Ü

Culorile primare

e
Con

Cercul cromatic al lui Itten folosește
drept culori primare galben, roșu și
albastru. Ele se numesc culori primare
pentru că nu pot fi obținute prin combi
nația altor culori. Acestea mai poartă
denumirea de culori de bază sau culori
principale. Ele au cel mai înalt grad de
strălucire. Din amestecul fizic al aces
tora, în anumite proporții, pot fi obținute
celelalte culori.
Culorile binare de gradul 1 (numite
și secundare), se obțin prin amestecul
culorilor primare, două câte două. Culo
rile secundare au un grad de strălucire
mai scăzut decât cele primare.
Roșul + Galben= Oranj
Galben + Albastru= Verde
Albastru + Roșu= Violet
Amestecând culorile secundare cu o
culoare primară vecină se obțin culorile
binare de gradul II sau terțiare.
Verde+ Albastru= verde-albastru
Verde+ Galben= galben-verde
Oranj+ Galben= galben-oranj
Oranj+ Roșu= roșu-oranj
Violet+ Roșu= roșu-violet
Violet+ Albastru= albastru- violet
Acestea au un grad de strălucire mai
scăzut față de cel al culorilor secundare.
În componența unei culori binare de
gradul 2 sunt tot două culori primare,
dar în cantități diferite, nu egale, așa
cum întâlnim în componența culorilor
binare de gradul I. Culorile terțiare re
prezintă nuanțe ale culorilor primare.

Știu

1. Realizează o lucrare plastică, în care să folosești combinații ale
culorilor binare de gradul I.
2. Realizează o lucrare plastică, în care să folosești combinații dintre
culorile binare de gradul II.
Indicație: vei avea nevoie de culori pe bază de apă și pensule
variate.

Lecția 11 – Culorile calde și culorile reci
A

Vei afla:
• lucruri interesante despre efectul spațial al culorilor;
• cum să combin culorile pentru a obține diverse nuanțe.

Ştiaţi că?
• Artiștii folosesc amestecuri ale culorilor pentru a obține diverse efecte,
sentimente, trăiri, emoții. Cu ajutorul culorilor, aceștia pot crea impresia de apropiere în spațiu sau de
depărtare.
Privește imaginea alăturată!

Portofoliu

Adună informații despre artistul
Vincent Van Gogh după următorii pași,
adaugă apoi fișa la portofoliul final.
1. Date bibliografice despre artist (cine
a fost, când a trăit, ce a realizat).
2. Informații despre lucrările sale artis
tice (exemple, imagini).
3. Concluzii personale.

Ü

B
A. Culorile calde și cele reci
B. Vincent Van Gogh, Câmp de grâu cu chiparoși

Descoperă şi analizează...
Å În care parte a suportului întâlnești culorile calde? Care sunt acestea? Enunță-le!
Å În care parte a suportului întâlnești culorile reci? Care sunt acestea? Enunță-le!
Å Ce efect produce artistul Vincent Van Gogh prin folosirea culorilor din gamă caldă și din gamă rece în

lucrarea Câmp de grâu cu chiparoși?
Å Ce anotimp crezi că a reprezentat artistul Vincent Van Gogh, în lucrarea sa de mai sus?
Å Realizează o compunere de maxim 20 de rânduri, minim 10 rânduri care să aibă ca punct de inspirație
lucrarea lui Vincent Van Gogh, de mai sus. Cuvinte cheie folosite în context: galbenul spicelor de grâu, verdele
frunzelor, albastrul zărilor (depărtărilor, cerului).
Citește compunerea în clasă, colegilor tăi!
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Paul Cézanne, Golful Marsiliei văzut de la Estaque
CULORILE CALDE – PRIM PLAN; CULORILE RECI – ÎN DEPĂRTARE

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

Vincent Van Gogh, Floarea soarelui
CULORI CALDE
ctez
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Culorile calde și cele reci

e
Con

Cercul cromatic realizat de către
Johannes Itten este compus din 12
nuanțe și culori. Observăm cadranul
cercului alăturat. O jumătate de cerc
este ocupată de culorile calde, iar cea
laltă jumătate de culorile reci. După
impresiile pe care le produc, culorile
pot fi calde sau reci.
Culorile calde sunt: galben, oranj,
roșu, dar și nuanțele vecine ale aces
tora. Acestea dau senzația de bucurie,
apropiere, lumină, fiind asociate cu
soarele, focul, plajele însorite etc. Artiș
tii le folosesc pentru a reda efectul de
lumină și de apropiere în cadrul unei
picturi. Cea mai caldă culoare este oran
jul, deoarece rezultă din amestecul a
două culori calde:
Roșu+ Galben = Oranj
Culorile reci sunt: verde, albastru,
violet, dar și nuanțele vecine ale aces
tora. Acestea creează impresia de tris
tețe, depărtare, umbră, frig, sunt
asociate norilor, apei mărilor, zăpezii.
Artiștii le folosesc pentru a reda efectul
de umbră și de depărtare în cadrul
unei picturi. Albastrul este culoarea cea
mai rece, deoarece celelalte două,
verde și violet, conțin o cantitate dintr-o
culoare caldă:
Albastru+ Galben = Verde
Albastru+ Roșu = Violet
Culorile reci pot fi așezate în partea
de sus a suportului (hârtie, pânză, car
ton etc), pe elementele mai îndepăr
tate, deoarece dau senzația de ușor și
de depărtare. Culorile calde pot fi așe
zate în partea de jos, pe elementele din
prim-plan, pentru că dau senzația de
apropiere. În acest fel se crează iluzia
de spațiu. Se poate sugera volumul
obiectelor prin folosirea culorilor calde
în lumină și a celor reci în umbră.

Știu

Realizează o lucrare plastică intitulată Peisaj. Folosește combinații
de culori din gama caldă și rece, astfel încât să obții efecte de apropiere și depărtare în spațiu.
Indicație: vei avea nevoie de tempera și pensule variate.

Ü

Dicţionar

Cadran = suprafață circulară.

Lecția 12 – Culorile complementare
Vei afla:

A

• lucruri interesante despre culorile
dispuse în opoziție în cercul cromatic
al lui Johannes Itten;
• cum să combin culorile complementare, pentru a obține griurile colorate
și griurile neutre.

Ştiaţi că?
• Artiștii folosesc amestecuri ale culorilor pentru a obține diverse efecte,
sentimente, trăiri, emoții, dar și anumite efecte pe suprafața suportului.
• Griurile se pot obține și din combinația
anumitor culori, nu doar prin combinarea albului și a negrului. Aceste griuri
sunt deosebite, deoarece cu ajutorul lor
artiștii obțin picturalitate pe suprafața
suportului, creează profunzime (depărtare), obțin un plus de expresivitate
prin armonia pe care o creează cu ajutorul combinațiilor cromatice.
• Privește lucrarea lui Henri de ToulouseLautrec, acesta a obținut armonii cromatice prin combinații variate între
roșu și verde. Acest artist a fost inspirat de tot ce semnifica spectacol, zona
teatrelor a fost o lume fascinantă pentru artist. Acesta a surprins pe suprafețele pânzelor, atmosfera feerică din
aceste medii, vezi imaginea alăturată!

Ü

B
A. Culorile complementare în cercul lui Itten
B. Henri de Toulouse-Lautrec, Dansul de la Moulin Rouge, GAMA R-Ve

Descoperă şi analizează...

Å Ce culori a folosit artistul Henri de Toulouse-Lautrec în lucrarea Dansul de la Moulin Rouge? Enunță!
Å Ce efect a produs artistul, prin folosirea combinațiilor cromatice dintre roșu și verde?
Å Cum sunt personajele din prim-plan dispuse, față de elementele din plan secund? De ce?
Å Cum arată personajele din prim-plan (partea de jos a suportului), față de cele din plan secund (din partea

de sus a suportului)?
Å Care este zona ce îți captează atenția din cadrul tabloului lui Henri de Toulouse-Lautrec? Din ce motiv
ochii tăi au fost direcționați în acea zonă din tablou? Argumentează!
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Privind cercul cromatic, se poate ob
serva că fiecărei culori primare îi cores
punde, în partea diametral opusă, o
culoare secundară, rezultată din ames
tecul celorlalte două primare.
Culorile opuse în cercul cromatic,
una primară, iar cealaltă secundară,
care prin amestec în cantități egale dau
gri neutru, se numesc culori complementare. Combinate în cantități variate
vor rezulta griurile colorate. Acestea
sunt diferite față de griurile valorice
obținute din amestecul albului și a ne
grului (nonculorilor).

Culorile complementare
în cercul cromatic

Principalele perechi de culori comple
mentare sunt:
Roșu				Verde
Galben 			
Violet
Albastru			 Oranj

Dicţionar

Complementar = care întregește un
lucru, completează;
Juxtapunere = alăturare;
Tentă ruptă = culoare tulburată cu o
mică cantitate din complementara sa.
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Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

Vincent Van Gogh, Terasa cafenelei, noaptea
GAMA O-A
ctez

Ü

Griuri colorate

e
Con

Prin amestec, culorile complemen
tare se tulbură, rezultând tente rupte
sau griuri colorate, iar prin juxtapunere
se exaltă reciproc, producând un con
trast strident.
Privește lucrarea lui Vincent Van Gogh,
Terasa cafenelei; artistul a combinat
cele două culori complementare Oranjalbastru și a obținut griuri colorate. În
prim-plan, partea de jos a suportului
distingem griurile colorate. Observăm
pe suprafața suportului galbenul și al
bastrul în stare pură, necombinată.
Acestea joacă rolul de accente de culoare
în cadrul tabloului.

Obținerea griurilor neutre

Știu

1. Obține griurile colorate prin amestecul culorilor complementare. Se pot folosi scheme simple de compunere, de exemplu :
tabla de șah, melcul , combinații de forme geometrice etc.
2. Realizează o compoziție artistică cu un subiect la alegere.
Folosește griurile colorate și cele neutre prin combinarea culorilor complementare.
Indicație: folosește culorile pe bază de apă și pensulele
variate.

Lecția 13 – Nonculorile
A

Vei afla:
• lucruri interesante despre alb și negru, cum le pot folosi;
• c um se obțin griurile variate din ames
tecul albului cu negrul.

Ştiaţi că?
• În arta fotografică artistul poate să
surprindă natura prin intermediul
unui filtru, care să evidențieze griurile
valorice. Când vine furtuna, nori cenușii acoperă cerul. Putem astfel să
observăm natura dezlănțuită. Atmosfera apăsătoare este în concordanță
cu griurile din jur: norii gri, apăsători,
clădirile umbrite și parcă lipsite de
culoare, asfaltul ud etc.
Iarna, omătul acoperă întreaga natură,
creând astfel griuri deschise și strălucitoare la nivelul acesteia.
Iată că în natură putem identifica și
griurile.
• Casele din Paris pictate de artistul
Juan Gris sunt puse în evidență prin
intermediul amestecurilor dintre alb
și negru (nonculori).

B
A. Juan Gris, Case din Paris
B. Fotografie, Nori cenușii\

Ü

Descoperă şi analizează...

Å Ce forme geometrice identifici în tabloul realizat de Juan Gris?
Å Ce elemente de limbaj plastic s-au folosit în cadrul figurii A?
Å Cum au fost obținute Griurile prezente în tabloul lui Juan Gris?
Å Ce anotimp crezi că este reprezentat în orașul pictat de Juan Gris?
Å Cum este surprinsă natura în cadrul imaginii fotografice?
Å Care sunt elementele asemănătoare dintre cele două lucrări?
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Cercul lui Joannes Itten te-a ajutat să
înțelegi mai bine organizarea culorilor
și a nuanțelor. Dar unde sunt albul și
negrul? Te-ai întrebat de ce nu sunt adă
ugate în cercul cromatic?
Albul și negrul sunt deosebite, ele se
mai numesc și nonculori. Adică în
compoziția lor nu există culoare. Sunt
foarte folositoare atunci când vrei să
deschizi sau să închizi o culoare, așa
poți forma un ton.
Atunci când combinăm albul și ne
grul în cantități diferite obținem mai
multe griuri. Acestea pot fi mai închise
sau mai deschise, în funcție de cât de
mult alb sau negru adaugi în amestec.
Privește scara valorică alăturată!
În care parte s-a adăugat mai mult
negru, dar alb?
Nonculorile sunt folosite mai ales în
artele grafice: desen în tuș negru, cre
ion sau cărbune de desen, laviu (tuș
diluat), gravură etc.

Griuri valorice

Ion Andreescu, Pădure iarna
Ion Andreescu, Pădure iarna

Gravură = gen al graficii în care ima
ginea artistică este obținută prin re
producerea după o placă, pe a cărei
suprafață a fost trasat sau gravat de
senul, imprimarea desenului;
Tuș = cerneală specială (mai ales nea
gră), rezistentă la apă, folosită la anu
mite desene, la aplicarea ștampilelor,
în poligrafie etc;
Descriere = scriere sau pasaj dintr-o
scriere în care este înfățișat prin enu
merarea detaliilor, un aspect, un cadru,
o situație.
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Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

Dicţionar

ctez

Ü

e
Con

c

Theodor Aman, Mihai Viteazul, gravură
Știu

Realizează o fotografie alb negru a unei clădiri interesante din
orașul tău.
Desenează șase dreptunghiuri și pătrate, folosind modelul de
mai jos.
• Lipește fotografia în pătratul mare.
• Descrie clădirea în cele trei dreptunghiuri. Cum arată clădirea?
• În formele rămase, cu carioca neagră schițează detaliile care
te-au atras din cadrul clădirii, apoi umple formele cu amestecuri
dintre alb și negru.

Lecția 14 – Amestecuri acromatice și cromatice
Vei afla:

A

• cum putem obține amestecuri acromatice;
• care sunt metodele de obținere a
amestecurilor cromatice.

Ştiaţi că?
• Atunci când suntem puși în situația
de a preciza culoarea anumitor obi
ecte, lucruri, răspundem automat:
soarele este galben, portocala este
oranj, zăpada este albă etc. Totuși
dacă privim cu atenție, vom constata
că aceste lucruri au culori diverse (intensități variate).
• În partea luminată a portocalei vom
observa o culoare mult mai deschisă
de oranj gălbui, comparativ cu nuanța
din zona umbrită de oranj roșcat.
• Zăpada pare mai albă și strălucitoare
în zonele luminate, iar în cele umbrite are o culoare mai rece și mai
întunecată.
• În artele plastice lipsa culorii este
substituită cu: amestecurile acromatice dintre nonculori, desenele efectuate în creion sau tuș, desen în
cărbune etc. Prin intermediul acestor procedee se obțin efecte de lumină sau de umbră, de depărtare
sau de apropiere. Privește cele două
lucrări din partea dreaptă! Artistul
Vincent Van Gogh a surprins natura
prin două procedee tehnice diferite:
cerneală pe hârtie (desen) și ulei pe
pânză (pictură).

B
A. Vincent Van Gogh, Noapte înstelată, cerneală pe hârtie
B. Vincent Van Gogh, Noapte înstelată, ulei pe pânză

Ü

Descoperă şi analizează...

Å Precizează asemănările și diferențele dintre cele două lucrări

realizate de artistul Vincent Van Gogh.
Å Realizează o analiză Venn și prezintă apoi concluziile colegilor tăi.
deosebiri

asemănări

deosebiri
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Numim amestec acromatic combina
țiile obținute dintre alb și negru (noncu
lori). Dacă amestecăm alb cu din ce în ce
mai mult negru (și invers), se va obține
o scară valorică. Observă imaginea ală
turată! Pe această scară se pot observa
trepte de griuri necolorate (neutre) sau
degradeuri. Nonculorile și amestecurile
acromatice sunt folosite foarte des în
desen (desen, tuș, laviu, gravură), dar și
în pictură, alături de culoare.
Procedeul prin care se realizează
combinarea culorilor între ele, poartă
numele de amestec. Amestecul efec
tuat între culorile spectrului, se nu
mește amestec cromatic. Cel mai
folosit amestec fizic, poate fi spontan
(obținut prin fuzionarea culorilor pe
suport) sau elaborat (realizat cu ajuto
rul pensulei, cuțitului sau chiar a dege
telor, pe paleta de culori sau chiar
direct pe suprafața suportului).
În artele plastice se folosesc ameste
curile cromatice în combinație cu alb și
negru, pentru a reda efectul de lumină
și umbră formelor, obiectelor, volumul
acestora. Procedeul de a deschide o cu
loare cu din ce în ce mai mult alb și de a
o închide cu din ce în ce mai mult negru,
poartă denumirea de modelarea culorii. Culoarea rezultată în urma ameste
cului cu alb și negru se numește ton.

Amestecuri acromatice

Ion Andreescu, Pădure iarna

Tehnica fuzionării, amestec spontan

Ü

Dicţionar

A substitui = a înlocui;
Procedeu = modalitate.
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Apli

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

e
Con

c

Scara valorică și tonuri
Știu

Alege un fruct, poate fi o portocală, măr, pară etc. Observă formele
fructului ales și realizează un desen cu ajutorul creionului grafit,
pornind de la fructul ales de tine. Pictează-l apoi cu ajutorul unei
culori în combinație cu alb și negru. Vei obține tonuri deschise și
închise, cu ajutorul cărora vei reprezenta partea luminată și partea umbrită a fructului.

Lecția 15 – Nuanțe și griuri
A

Vei afla:
• lucruri interesante despre cum poți să
folosești albul și negrul pentru a închide și deschide o culoare;
• c um să combin culorile pentru a obține diverse nuanțe, griuri colorate;
• c are este diferența dintre ton și nuanță.

Ştiaţi că?
• Vincent Van Gogh iubea soarele și floa
rea soarelui. În foarte multe dintre
lucrările lui găsim prezența galbenului.
El combina culorile și obținea foarte
multe tonuri și nuanțe. Privește imaginea alăturată!
• Paul Cézanne în lucrarea Natură moartă
cu cortină, obține griuri colorate prin
combinarea culorilor complementare
în cantități diferite, oranj-albastru.
Acesta închide și deschide griurile
colorate rezultate cu ajutorul nonculorilor, obține foarte multe nuanțe
pastelate.
• Griurile obținute din amestecurile
nonculorilor se pot observa în lucrarea artistului Piet Mondrian. Arborele
cenușiu își întinde crengile pe toată
suprafața tabloului. Oare ce anotimp
a surprins artistul Mondrian în lucrarea sa?

B

C
A. Vincent Van Gogh, Floarea soarelui
B. Paul Cézanne, Natură moartă cu cortină
C. Piet Mondrian, Arborele cenușiu

Ü

Descoperă şi analizează...

Å Care sunt culorile folosite de către artiști în figurile A și B?

Numește-le!
Å Care este culoarea care a fost folosită cel mai mult de artist în
figura A?
Å Care este zona care atrage cel mai mult atenția în cadrul figurii B?
Å Care este zona care atrage cel mai mult atenția în cadrul figurii C?
Å Care sunt elementele de limbaj plastic evidențiate în cadrul
celor trei lucrări artistice?
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Nuanțele sunt culorile obținute din
amestecuri ale culorilor vecine din cer
cul cromatic.
• Amestecând roșu cu din ce în ce mai
mult galben, vei obține nuanțe de
roșu spre oranj;
• Amestecând galben cu din ce în ce
mai mult albastru, vei obține nu
anțe de galben spre verde;
• Amestecând roșu cu din ce în ce mai
mult albastru, vei obține nuanțe de
roșu spre violet.

Tonuri

Culoarea rezultată în urma amestecu
lui cu alb și negru a unei culori, se nu
mește ton (închis sau deschis).

Griuri acromatice

Griurile se obțin prin amestecuri.
Acestea pot fi : griuri neutre, griuri colo
rate, griuri acromatice.
• Griurile neutre se obțin prin ames
tecul culorilor complementare în
cantiăți egale, două câte două.
• Griurile colorate se obțin prin
amestecarea culorilor complemen
tare (câte o pereche) în cantități
diferite, de exemplu, galben-violet
și alb schimbând cantitățile mereu
(galben mai mult, violet mai puțin,
alb mai mult decât celelalte două).
• Griuri acromatice se obțin din
amestecul nonculorilor.

Nuanțe

Apli

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

e
Con

c

Griuri colorate
Știu

Realizează pe suprafața unei foi de hârtie exerciții de obținere a
tonurilor, nuanțelor, griurilor colorate, griurilor acromatice. Inspiră-te din schemele exemplificate mai sus.
Indicație: vei avea nevoie de culori acrilice sau tempera,
pensule de diverse dimensiuni.
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Lecția 16 – Efectele emoționale ale acordurilor
de culori
Vei afla:

A

• lucruri legate despre influența pe
care o au culorile în viața noastră de
zi cu zi;
• lucruri despre influența cromatică în
mediul înconjurător;
• informații legate de armoniile și acordurile de culori realizate de către artiști în cadrul tablourilor.

Ştiaţi că?
• „… Culoarea este viața, (...). Așa cum
flacăra creează lumina, lumina creează culorile. Lumina este mama culorilor, iar culorile sunt copiii luminii.
Lumina ne dezvăluie, prin culori, sufletul acestei lumi...” Johannes Itten
(1888-1967), pictor și teoretician
elvețian.
• Culoarea dezvoltă primele forme ale
personalității și emotivității omului,
îi stimulează spiritul creator și exercită o deosebită influență asupra lui,
provocându-i diverse stări psihice,
impresii și sentimente. Îți poți imagina lumea fără culoare? Privește
imaginile alăturate!
• În Barcelona, Antonio Gaudi s-a inspirat din formele organice ale naturii și
din strălucirea și bogăția culorilor
sale. Parcul Guell (1900 – 1914) este
un loc, în care elementele din natură,
artă, culoare și arhitectură se unesc;
acesta a devenit un loc de pelerinaj
pentru toți cei care îi admiră strălucirea.

B

A. Scaunele pline de culoare Parc Guell, Barcelona, Antonio Gaudi
B. Fotografii, natura surprinsă

Ü

Descoperă şi analizează...

Å Ce culori predomină în cadrul fotografiilor de la figura B?
Å Ce anotimpuri a surprins autorul în fotografiile din cadrul

figurii B? Care sunt sentimentele transmise prin intermediul celor
două peisaje?
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Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

Fotografii
PREDOMINĂ CULORILE CALDE (ROȘUL)
ctez
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Claude Monet, Femeie cu umbrela de soare
PREDOMINĂ CULORILE ÎN GAMĂ RECE

e
Con

Prin tablou artistul exprimă o lume
întreagă. El transmite emoții, senti
mente și idei cu ajutorul formelor, lini
ilor, punctelor, dar mai ales prin culorile
pe care le folosește. Culorile nu sunt
numai pentru a acoperi o suprafață, ele
sunt purtătoare ale sentimentelor noas
tre către privitor.
Cel care creează tabloul, artistul se
lectează de regulă culorile atunci când
pictează. O culoare trebuie să capteze
atenția privitorului, să transmită emo
ție, să povestească ceva. Această culoare
care domină trebuie să fie în acord cu
celelalte, adică să se armonizeze, să se
înțeleagă. Cu ajutorul nuanțelor și a
tonurilor de culoare se creează armo
nie în structura unui tablou.
ROȘU, o culoare caldă, dă senzația de
căldură, de apropiere în spațiu; este spe
cifică tipului energic, agresiv, competitiv.
ORANJ, culoare din gama caldă, de
asemenea creează o stare de optimism,
de veselie, accelerează pulsațiile inimii.
GALBEN, culoare asociată soarelui,
este cea mai veselă culoare; această
culoare caldă exprimă spontaneitate,
predispune la comunicare.
VERDE, culoare ce aparține gamei
reci, exprimă concentrare și îndrăzneală;
este o culoare odihnitoare și liniștitoare.
ALBASTRU, culoare rece, exprimă li
niște, afecțiune, claritate; este frecvent
asociat cu apa, cerul etc.
VIOLET, culoare din gama rece, trans
mite melancolie, introspecție.
NEGRU, nonculoare, exprimă tris
tețe, singurătate, mister, doliu, înduio
șare, întuneric.
ALB, nonculoare, exprimă puritatea,
pacea, împăcarea, lumina, curățenia,
virtutea.

Știu

Realizează două picturi cu subiect asemănător, prin care să transmiți sentimente sau emoții diferite. Folosește game cromatice
calde și game cromatice reci.
• Orașul meu dimineața și Orașul meu seara;
• Peisaj de vară dimineața și Peisaj de vară seara etc.

Lecția 17 – Contraste valorice între lumină și umbră
Vei afla:
• lucruri interesante despre folosirea
contrastelor valorice între lumină și
umbră în artele spectacolului : teatru,
balet, operă etc;
• lucruri interesante despre contrastul
clar-obscur în pictură.

Ştiaţi că?
• Lumina și umbra joacă un rol foarte
important în artele spetacolului: teatru, film, cinematografie, operă, balet.
Cu ajutorul luminii sunt puse în evidență decorurile realizate de către
artiștii scenografi. Actorul este centrul
de interes al scenei și lumina concentrează atenția către acea zonă. Anumite elemente rămân în plan secund,
mascate de întuneric, lucrurile de
culise rămân ascunse privirilor spectatorilor. Lumina colorată creează atmosferă, ambianță, sentimente, stări
de spirit. În pictură artistul surprinde
un moment, o clipă și transmite sentimente și emoții cu ajutorul elementelor de limbaj plastic. Jocul între
lumină și umbră în pictură se poate
observa în creațiile multor artiști.
• Lumea Operei din Paris, cu strălucirea
și umbra sa egale, a reprezentat o
fascinație îndelungată pentru artistul
Edgar Degas. In anii 1970 ai secolului
XX, Edgar Degas a pictat o serie de
tablouri inspirate din lumea spectacolelor de operă și balet. Privește imaginile alăturate!

A

B

C
A. Edgar Degas, Orchestra la operă
B. Fotografii, spectacol de balet, spectacol teatral

Ü

Descoperă şi analizează...

Å Care sunt elementele comune în cadrul celor trei imagini?
Å Spune care sunt elementele de interes în cadrul celor trei

imagini.
Å Care sunt elementele de limbaj plastic din cadrul figurii A?
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Reţine…

Dicţionar

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

c

Rembrandt Van Rijn, Autoportret

ctez

Ü

Leonardo Da Vinci, Doamna cu hermina
CONTRAST CLAR-OBSCUR

e
Con

Contrastul, în general, se referă la
opoziția între două sau mai multe lu
cruri, stări, acțiuni etc. Putem observa
nenumărate exemple în viața de zi cu
zi: noapte-zi, lumină-umbră, cald-rece,
mare-mic etc.
Ne referim la contrast cromatic atunci
când între două culori, pe care le com
parăm, se remarcă diferențe puternice.
În artele plastice identificăm șapte
contraste cromatice:
• Contrastul culorilor în sine
• Contrastul clar-obscur
• Contrastul cald-rece
• Contrastul complementarelor
• Contrastul simultan
• Contrastul calitativ
• Contrastul cantitativ
Pentru a reda atmosfera, volumul
obiectelor și formelor, marii artiști au
folosit contrastul între lumină și um
bră. Acesta mai poartă denumirea și de
contrast clar-obscur. În istoria artelor
plastice acest contrast a fost folosit în
perioada Renașterii (sec. XIV- XVI) și
în perioada Barocă (sec. al XVII-lea).
Leonardo da Vinci a folosit contrastul
clar-obscur în picturile sale. În prim-plan
adăuga culori deschise, luminoase, iar
în plan secund (fundal) adăuga glasiuri
(culori diluate), folosind culori închise.
Obținea astfel un efect de estompare,
neclar al fundalului, diferit față de clari
tatea și luminozitatea din prim-plan.

Știu

Vizionează împreună cu clasa ta o piesă de teatru.
1. Schițează pe suprafața unei foi de hârtie scena și personajele
principale. Pictează fundalurile cu nuanțe închise, personajele cu
nuanțe deschise.
2. Povestește pe scurt întâmplările interesante, care s-au petrecut
pe scenă.
3. Modifică finalul piesei și povestește clasei.
Indicație: vei avea nevoie de tempera și pensule.

Culise = spațiu scenic situat în spatele decorurilor, de unde intră actorii în scenă;
Ambianță = mediu material și social care înconjoară pe cineva sau ceva, atmosferă în care trăiește cineva sau ceva;
Obscur = care nu este străbătut de lumină, lipsit de lumină, întunecos.
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RECAPITULARE ȘI EVALUARE
Ü În capitolul pe care l-am parcurs, am învățat despre elementele de limbaj plastic (punct, linie, formă, pată),
ramuri și genuri ale artelor plastice.

Ü Am armonizat culorile și am făcut conexiuni din foarte multe domenii.
Ü Am abordat tehnici variate: ne-am distrat construind cercul lui Newton, am construit macheta școlii din

îmbinarea diverselor materiale, obținând astfel forme tridimensionale, am realizat proiecte creative și
interesante.

Ü D
 iscută cu colegii despre: Ce ai învățat? Ce ai făcut? Cum te-ai simțit pe parcursul Capitolului I „Limba
jul plastic”?

Ü P rezintă portofoliul colegilor clasei.
1. D
 esenează pe suprafața unei foi de hârtie un copac, apoi scrie pe coroana acestuia, într-un mod creativ,
ramurile artelor plastice. Indicație: recitește lecția 1; folosește creionul grafit și o foaie albă de hârtie.
2. Realizează corespondența între numele fiecărui pictor și lucrarea care îi aparține.

A
1. Antonio Gaudi;

Ü

D

C

B
2. Vincent Van Gogh;

3. Nicolae Tonitza;

4. Constantin Brăncuși

EVALUARE

Å Rezolvă sarcinile de mai jos, apoi evaluează-te cu ajutorul punctajului dat.

Scrie răspunsurile pe suprafața unei hârtii A4.
Se va acorda un punct din oficiu 1p.
1. Câte culori conține cercul cromatic a lui Johannes Itten? Care sunt acestea? / 1 p
2. Apreciază cu (A) adevărat sau (F) fals următoarele afirmații:
a) Roșul, galbenul și albastrul sunt culori primare. (Indicație: A) / 0,25 p
b) Oranj, verde, violet se numesc culori binare. / 0,25 p
c) Albul și negrul sunt în cercul cromatic a lui Johannes Itten. / 0,25 p
d) Isaac Newton a stabilit că lumina este formată din culorile spectrului solar. / 0,25 p
3. Verifică portofoliul pe care l-ai realizat pe parcursul capitolului, dacă ai toate temele acordă-ți punctajul.
Patru teme în portofoliu, se acordă câte 1 p, pentru fiecare.
4. R ealizează o compoziție plastică cu un subiect la alegere, în care să folosești elementele de limbaj plastic
studiate în cadrul acestui capitol.
INDICAȚIE! Vei avea nevoie de următoarele materiale: foaie de hârtie, tempera, pensule de diverse dimensiuni, creion grafit ( B sau HB).
Pentru: creativitate și folosirea corectă a instrumentelor de lucru 1p, combinarea culorilor pe paletă
și completarea integrală a spațiilor albe ale foii 1p, originalitate 1p.
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OBSERVAREA SISTEMATICĂ
Jurnalul răspunsurilor clasei

Observarea sistematică
a activității și a compor
tamentului elevilor este
foarte valoroasă!

Autoevaluare
Copiază pe o foaie de
hârtie A4 și completează
enunțurile:
Ü Prin rezolvarea sarcinilor de lucru legate
de acest domeniu, am
învățat ...;
Ü Activitatea mea poate
fi apreciată cu calificativul... .

Formați grupe de câte 4-5 elevi și alegeți câte un responsabil al fiecărei
grupe. Pe parcursul studierii capitolului I „Limbajul plastic”, realizați un jurnal
al răspunsurilor clasei la orele de Educație plastică.
INDICAȚIE: observarea sistematică poate fi folosită și pe parcursul celorlalte
capitole.
La sfârșitul fiecărei ore, sub îndrumarea profesorului, responsabilii vor bifa
pentru toți membrii grupei, completând următorul tabel în jurnal:
Nume și prenume elev
1) ...

2) ...

3) ...

Aspecte urmărite
a) În ce măsură elevul
a participat la discuții/a
oferit răspunsuri?

Aspecte constatate
•niciodată
•rar
•ocazional
•frecvent
•întotdeauna

b) În ce măsură răspun •niciodată
surile sale au avut legă •rar
tură cu subiectul lecției? •ocazional
•frecvent
•întotdeauna
c) Lucrările practice au res •niciodată
pectat subiectul propus? •rar
•ocazional
•frecvent
•întotdeauna
...
...

La final, profesorul va constata ce elevi s-au remarcat prin răspunsurile frecvente și corecte, precum și ce
elevi ar trebui încurajați să se implice mai mult la oră.
INDICAȚIE: Obiectivele urmărite prin observarea sistematică, în legătură cu elevii, sunt:
Å să se motiveze pentru o mai bună participare la oră, în mod constant;
Å să-și concentreze mai mult atenția la lecție.
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Capitolul II – TEHNICI
SPECIFICE ARTELOR PLASTICE
1.	
Materiale și tehnici de lucru
Desenul în creion, cărbune
2.	
Pictura în culori de apă- tratarea picturală
3.	
Modelajul în lut
4.	
Activarea simțurilor prin materialele
5.	
din care sunt făcute obiectele de artă
asupra privitorului.
Experiențe cu diferite materiale și tehhnici
Ü Recapitulare și evaluare

Știu

ctez

e
Con

Apli
c

Portofoliu

Portofoliul cu tema „ARTE”, realizat de-a lungul unui an școlar, este oglinda muncii depuse
și reprezintă sinteza temelor studiate și aplicate, a competențelor și aptitudinilor dobândite.

Pictograma te informează asupra activităților, care te ajută să faci legătura cu ceea ce înveți
și la alte discipline: Educație Socială, Comunicare în limba Română, Matematică, Geografie,
Istorie.
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Lecția 1 – Materiale și tehnici de lucru
Vei afla:
• Informații interesante despre
materiale și tehnici folosite
de-a lungul timpului până în
prezent.

Ştiaţi că?
• Încă din preistorie, omul a găsit în natură substanțele necesare pentru realizarea operelor
de artă.
• Primele culori erau de origine
vegetală sau animală și au fost
folosite până în secolul al XIXlea cu rezultate foarte bune în
privința exploatării proprietăților pigmenților naturali. La jumătatea secolului al XIX-lea a
fost inventat primul colorant
sintetic; astăzi se cunosc aproximativ 6000 de coloranți, majoritatea fiind coloranti sintetici.
• Artă a liniei și a desenului, grafica este ramura cea mai veche,
prin care s-a exprimat omul,
picturile rupestre stau mărturie.
Oamenii desenau conturul formelor cu degetele și îl colorau
cu vopsele obținute prin măcinarea unor roci mai moi.
La ora actuală cele mai folosite
materiale pentru grafică sunt:
creionul, cărbunele, pastelul.
Privește mulțimea materialelor exemplificate în partea
dreaptă!
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A

B
A. Materiale pentru pictură
B. Materiale pentru grafică

Ü

Descoperă şi analizează...

Privește materialele de la punctele A și B.
Informează-te din diverse surse (enciclopedii virtuale, albume, reviste
de specialitate etc), în legătură cu următoarele aspecte:
Å Modul în care se obține pasta de culoare din combinația diverșilor
pigmenți;
Å Cum se obține cărbunele de desenat și ce efecte produce el pe
suprafața foii de hârtie.

Reţine…

1.

3.

2.

5.

4.

7.

6.

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ez

Ü

Apli

c

8.
ect
Con

Arta reprezintă un reper al civilizației umane, un
mod de exprimare, o pagină de istorie. Fiecare
ramură a artelor plastice s-a dezvoltat datorită evo
luției umanității și a tehnologiei, care a permis in
ventarea și folosirea materialelor din ce în ce mai
performante și a tehnicilor de lucru variate.
Între instrumente, materiale și tehnici de lucru
este o strânsă legătură. În funcție de materiale, ale
gem tehnica și instrumentele adecvate: tehnica aleasă
ne va impune alegerea unor anumite materiale.
Suportul este suprafața pe care se desenează. Acesta
poate fi foarte divers: hârtie de desen albă sau colo
rată, aspră ori netedă, carton, pânză, lemn, sticlă,
metal etc.
Instrumentele, materialele și tehnicile de lucru
sunt foarte variate: tocul cu peniță, stiloul, pensula,
penelul, godeta,cuțitul de paletă, dălțile pentru gra
vură, eboșoarele pentru modelaj, creioanele pentru
desen, cărbunele, acuarela, guașa, tempera, uleiul,
pastelul, lutul .
• Penița și stiloul (1) sunt utilizate pentru realiza
rea desenelor în tuș, cu ele putem trasa linii de gro
simi diferite, obținute printr-o apăsare diferită.
• Pensulele (2) sunt foarte variate, cu multe în
trebuințări. Pensulele cu fibre moi sunt utile în ela
borarea desenelor în tuș, acuarelă, guașă, tempera.
Cele cu fibra mai aspră sunt folosite pentru culorile
în ulei.
• Paleta (3) este o placă subțire din lemn, plastic
sau din alt material, pe care sunt amestecate culorile.
• Cuțitul de paletă (4) este format dintr-o lamelă
elastică din metal, prevăzută cu mâner și este folosit
pentru amestecarea culorilor sau chiar pentru pictat.
• Eboșoarul (5) este un instrument din lemn sau
din metal, folosit pentru modelarea în lut.
• Creioanele pentru desen (6) au mina de grafit
moale sau dură și permit trasarea liniilor fine sau mai
intense valoric (groase).
• Cărbunele (7) se obține din lemn moale de tei,
prin arderea acestuia și dă griuri fine sau intense în
arta desenului.
• Acuarela (8), ușor de diluat, se prezintă sub
formă de pastă sau tabletă și poate da culoare trans
parentă.

Știu

Efectuează exerciții de folosire a diverselor materiale
și instrumente de lucru utilizate în artele plastice.
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Lecția 2 – Desenul în creion, cărbune
Vei afla:
• despre cum pot folosi cărbunele și creionul în realizarea
desenelor artistice;
• despre cum s-a ajuns la forma
actuală a cărbunelui și a creionului;
• despre cum poți desena cu ajutorul creionului și al cărbunelui.

A

Ştiaţi că?
• În trecut, pe pereții peșterilor
s-a descoperit trasarea contururilor prin intermediul bețișoarelor de lemn arse? Astăzi
există mai multe metode de
fabricare a cărbunilor de desen, cea mai folosită fiind cea
prin care bețe subțiri de tei,
alun sau viță de vie sunt arse
înăbușit, până când este obținută consistența dorită.
• Creionul din zilele noastre a
apărut mai târziu, după jumătatea sec. al XVI-lea d.Hr, în
această perioadă s-a descoperit în Anglia un mare zăcământ
de grafit. Grafitul este un mi
neral răspândit în natură, care
face parte din categoria nemetalelor. Termenul graphein
provine din limba greacă și
înseamnă a scrie; grafitul lasă
o urmă neagră pe hârtie, proprietate care a determinat folosirea mineralului în fabricarea
minelor de creioane.
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B
A. Reprezentări rupestre, în cărbune, Peștera Coliboaia, Parcul Natural Apuseni
B. Nicolae Grigorescu, pagină de schiță, creion, conte și cărbune pe hârtie velină

Ü

Descoperă şi analizează...

Se propune spre vizionare materialul https://www.youtube.com/
watch?v=IxQ7QcFaHUg, filmare documentară transmisă în cadrul unor
știri. Culege informații răspunzând întrebărilor de mai jos, apoi prezintă
concluziile. Extrage informațiile din materialul vizionat.
Poți căuta informații despre această peșteră și în cadrul altor filmări
documentare.
Å Precizează zona geografică în care se află peștera Coliboaia. Descrie
peisajul din jur.
Å Care sunt elementele de limbaj plastic folosite în cadrul desenelor
rupestre? Cu ce instrumente s-a desenat?
Å Documentează-te și adaugă imagini fotocopiate cu reprezentări
rupestre din cadrul altor peșteri (de exemplu Lascaux – Franța; AltamiraSpania).
Å Realizează un desen în cărbune, având ca sursă de inspirație imagi
nile prezentate în material, precum și alte surse de documentare.

Reţine…

Desen realizat în cărbune natural

\

9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B
Tare

→

Mediu

→

Moale

Duritatea creionului diferă de la H=hard (sau forte, mină dură) până la B=black
(mină moale) și se numerotează de la 1 la 9 (9B=cel mai moale).

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

Apli

c

Desen realizat în creion, hașură.
e
Con

Desenul este traseu, urmă a gându
lui creator lăsat pe suport. Linia, ele
ment de limbaj plastic, este condiția
fundamentală a desenului.
Pentru a realiza desene expresive vor
fi necesare următoarele materiale:
creioanele grafit de durități variate (H,
HB, B), cărbunele de desen și hârtia cu
o textură mai groasă- permite realiza
rea umbrelor și a luminilor (hașurilor)
cu o mai mare ușurință. Cu creionul
poți obține acuratețea și precizia liniei.
Creioanele pot avea mine diferite: pen
tru linii foarte subțiri, folosim H1, H2 ,
pentru linii obișnuite folosim HB, iar
pentru linii groase, intense valoric fo
losim B1, B2, B3, B4 etc. Privește scara
valorică din partea dreaptă, care cores
punde tipului de creion.
După stabilirea instrumentelor și a
materialelor, pe care urmează să le fo
losim, urmează desenul propriu-zis. Cu
creionul se poate construi forma, se
redă volumul, planul, se poate sugera
cea de-a treia dimensiune (profunzi
mea). Prin suprapuneri de linii se pot
obține multe griuri valorice. Hașura
este o alăturare de linii, grupuri de linii
paralele, egale ca grosime, cu ajutorul
cărora putem reda lumina și umbra,
dar și forma obiectului.Desenul poate
fi realizat și în cărbune (un mic băț de
lemn, carbonizat, ars). Într-un desen cu
linii mai ferme decât desenul realizat în
creion, trecerile de la umbră spre lu
mină se pot obține prin întindere cu
ajutorul degetelor sau prin suprapuneri
de linii. Guma de șters pentru cărbune
este mai moale decât guma pentru cre
ion. Se poate folosi foarte ușor și miezul
de pâine. La finalul desenului realizat
în cărbune, suprafața foii trebuie pulve
rizată cu un fixativ special, pentru ca
desenul să reziste în timp .

Știu

1. Realizează desenul unui obiect, valorează-l, în așa fel încât să
reprezinți efectul de umbră și lumină. Folosește creionul grafit de
diverse intensități (mină mai dură H, HB, mină mai moale B).
2. Realizează desenul unui obiect cu ajutorul cărbunelui.

Ü

Dicţionar

Mineral = component al rocilor și minereurilor, care se formează
în urma proceselor fizico-chimice din scoarța pământului.
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Lecția 3 – Pictura în culori de apă –
tratarea picturală
A

Vei afla:
• lucruri interesante despre cum
poți să obții amestecuri ale culorilor pe bază de apă prin diverse tehnici.

Ştiaţi că?
• Henri Matisse a pictat pe bucăți
de hârtie prin aplicarea culorii
cât mai uniform, cu ajutorul
pensulelor. După uscare, a desenat formele și le-a decupat
pe contur. Le-a aplicat prin lipire pe o suprafață. Efectul pe
care l-a obținut este de uniform, ordonat. Petele de culoare sunt aplicate uniform pe
toată suprafața.
• Paul Klee obține același efect
de pată de culoare ordonată,
uniformă pe toată întinderea
suprafeței. Guașa, culoare utilizată de către cei doi artiști
este o culoare pe bază de apă,
ușor opacă. Acuarela, de asemenea este o culoare pe bază
de apă, compusă dintr-un pigment și gumă arabică. Atunci
când apa se evaporă, guma
arabică reține pigmentul pe
hârtie. Culorile de acuarelă se
aștern în strat subțire, de la
tentele cele mai deschise, la
cele mai închise. Privește lucrarea artistului Nicolae Tonitza,
din partea dreaptă a paginii!
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B

C

A. Nicolae Tonitza, Mangalia, acuarelă
B. Paul Klee, Grădinile templului, guașă, cerneală, hârtie
C. Henri Matisse, Ajunul Crăciunului, guașă și colaj

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Care sunt elementele de limbaj plastic din cadrul celor trei imagini?
Å Ce anotimp este surprins în acuarela realizată de către artistul

Nicolae Tonitza?
Å Care sunt culorile ce predomină în lucrarea realizată de către artistul Paul Klee?
Å Prin ce se aseamănă imaginile de la figurile B și C?
Å Care este zona care captează atenția din cadrul lucrării artistului
Henri Matisse? Argumentează!

Reţine…

Apli

c

Albrecht Dürer, Iepure, acuarelă și guașă pe hârtie

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

Forme spontane obținute prin fuzionare

e
Con

Pictura în culori pe bază de apă
cuprinde următoarele tipuri de culori
și materiale: acuarela, guașa, tempera,
culori acrilice și foi de hârtie mai
groase, care pot fi ușor absorbante.
Amintește-ți! Alături de linie, punct,
formă, pata de culoare reprezintă un
element de limbaj dominant în artele
plastice (în pictură de exemplu). Pe su
port (foaie de hârtie, carton, pânză),
pata de culoare poate fi așternută în
diferite moduri, folosind procedee cât
mai variate: prin fuzionare, stropire,
presare cu pensula, se obțin pete spon
tane. Petele spontane sunt acele forme
obținute întâmplător; de exemplu două
pete de culoare, în care ai aplicat multă
apă, atunci când se întâlnesc fuzionează, adică împrumută una din culoa
rea celeilalte.
Ca element de limbaj plastic, pata
reprezintă o urmă relativ întinsă în ra
port cu suportul, așternută pe suprafața
acestuia cu ajutorul instrumentelor
(pensulelor) sau prin alte mijloace. Ea
poate avea forme, mărimi și culori dife
rite. Urma lăsată de o culoare pe supra
fața suportului se numește pată
cromatică. Petele cromatice pot fi plate
(decorative, plane) sau picturale.
Pata plată este pata uniformă pe
toată întinderea sa, fără urme vizibile
de pensulă, unitară ca ton și nuanță.
Pata plată se poate obține cu ajutorul
pensulei, tamponarea suprafeței cu
ajutorul buretelui etc. Peste petele plate,
se pot așeza prin suprapunere puncte,
linii, forme, pentru a sugera idei, pen
tru a vibra suprafața.

Știu

Pictează un peisaj de iarnă. Materiale necesare: creioane cerate,
sare grunjoasă, acuarela, pensule, coală albă de hârtie.
Indicii:
• Desenează pe suprafața foii albe de hârtie cu ajutorul
creioanelor cerate;
• Pregătește acuarelele și pensulele;
• Cu pensula cea mai groasă adaugă apă pe toată suprafața;
• Adaugă culori pe toată suprafața foii albe;
• Adaugă pe alocuri sare grunjoasă. Aceasta va absorbi surplusul de apă și culoare.
• Ce s- a întâmplat cu desenul trasat cu ajutorul creioanelor
cerate? Explică!

Dicţionar

A fuziona = a se uni, a se amesteca;
Colaj = procedeu artistic care constă în compunerea unui tablou prin lipirea la un loc a unor materiale diferite
(hârtie colorată, materiale textile etc).
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Lecția 4 – Modelajul în lut
Vei afla:
• lucruri interesante despre cum
poți realiza o formă tridimensională prin modelarea lutului.

Ştiaţi că?
• Sculptorii se ocupă de realizarea formelor artistice, prin modelare în lut sau prin sculptare
în marmură, piatră, lemn etc.
Aceștia folosesc diverse unelte
din lemn sau din metal, de
diferite forme (lopățele, spatule, cuțite), numite eboșoare,
foarte utile în modelarea lutului. Cu ajutorul lor se poate
adăuga sau elimina material,
pentru a se ajunge la forma
finală a lucrării.
• Lutul se mai numește și pământ galben, acesta este extras de la mari adâncimi și are
o consistență care permite cu
ușurință modelarea formelor.
Privește imaginile alăturate!

A

C

B
A și B. Forme tridimensionale realizate din lut
C . Eboșoare, instrumente utile în arta modelajului

Ü

Descoperă şi analizează...
Privește și răspunde!
Å Ce fel de forme distingi în figurile A și B?
Å Ce materiale s-au folosit în figurile A și B?
Å Ce tehnică s-a folosit în obținerea formelor din cadrul figurilor A și B?

Portofoliu

Caută informații din enciclopedii, albume de artă, de pe internet , în legătură cu operele sculpturale
realizate de către artistul Constantin Brâncuși.
Indicații:
• Pe suprafața unei foi de hârtie scrie câteva date bibliografice despre sculptorul propus.
• Alege o lucrare realizată de către artist și descrie această lucrare.
• Află povestea lucrării și scrie povestea pe suprafața foii de hârtie.
• Prezintă colegilor informațiile documentate.
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Reţine…

Amintește-ți! Formele pot fi repre
zentări tridimensionale, care au trei
dimensiuni, lungime, lățime și înăl
țime. Forma tridimensională este un
volum. În sculptură regăsim forme tri
dimensionale, oriunde ne-am poziți
ona, putem să vedem o parte din ele.
Formele bidimensionale au doar două
dimensiuni, înălțime și lățime, ele sunt
reprezentate în plan.
Sculptorul poate realiza forme în re
lief. Privește alături!
Putem modela prin câteva tehnci
simple:
• modelaj prin amprentă – pe supra
fața lutului cu care lucrăm, se realizează
cu degetul sau cu un instrument am
prenta (urma dorită).
• Această urmă în material se face
prin izbire, apăsare, incizie.
• modelaj prin eliminare – pe su
prafața lutului cu care lucrăm, decupăm
sau scobim cu ajutorul eboșoarelor.
• modelaj prin adăugare – pe su
prafața unei bucăți mici din lut, se com
pletează cu bucăți mici din același
material, cu eboșoarul sau cu degetele,
până se ajunge la forma dorită.

Ü

Dicţionar

Incizie = tehnică de ornamentare a
unui obiect (din lut, piatră metal) prin
zgârierea în adâncime cu ajutorul
unui instrument special; ornament
astfel rezultat; tăietură;

Apli

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

e
Con

c

Ornamente obținute prin tehnica modelării, relief

Știu

Micul sculptor!
Materiale necesare: Lut, eboșoare sau bețele de la înghețată,
bețele pentru frigărui, foarfecă, foaie albă.
• Realizează silueta unui înger pe suprafața unei hârtii, decupează
pe contur.
• Transpune schița pe suprafața lutului bine întins.
• Adaugă detaliile cu instrumentele ascuțite.
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PROIECT – Vasul din lut
Ü Accesează link-ul http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/
Ü Vizitează virtual Muzeul Țăranului Român. Oprește-te în sala în care îți sunt prezentate vasele din lut din
diverse zone. Privește modelele și decorațiunile de pe vase. Spune care ți-a plăcut cel mai mult și de ce.
Ü Realizează prin modelare un vas din lut.
Ü Pictează suprafața cum dorești. Poți folosi culori pentru ceramică sau culori acrilice.
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Lecția 5 – Activarea simțurilor prin materialele din
care sunt făcute obiectele de artă asupra privitorului.
Experiențe cu diferite materiale și tehnici
Vei afla:

A

• lucruri interesante despre cum
poți crea artă cu ajutorul formelor naturale și a îmbinărilor
diverselor materiale (culoare,
material textil, hârtie colorată,
texturată, forme naturale –
frunze, bețișoare etc);
• lucruri interesante despre cum
poți să obții un efect de transparență cu ajutorul culorilor și
al diverselor materiale.

Ştiaţi că?
• Formele naturale pot avea amprente interesante. De exemplu, pietrele au forme diferite,
suprafețele lor pot fi netede
sau aspre, lucrul acesta se
simte dacă le atingi cu degetele (au texturi foarte variate).
• Reciclând plasticul, hârtia, sticla, ambalajele unor produse,
protejezi natura și planeta.
Sunt artiști care creează artă
transformând aceste ambalaje.
Privește în exemplul alăturat,
cum banalele sticle din plastic,
transparente și colorate sunt
transformate în forme, având
ca sursă de inspirație natura.

B

A. Svetlana Ivanche – artă din nisip (texturi naturale transformate în artă)
B. Veronika Richterova, plastic reciclat și transformat în artă

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Ce materiale au folosit cele două artiste?
Å Ce fel de forme au obținut? Cum sunt acestea?
Å Tu reciclezi? Ce anume reciclezi și de ce?
Å Imaginează-ți o scurtă compunere având ca sursă de inspirație una

din lucrările propuse de artista Veronika Richterova. Încadrează-te în maxim
o pagină A4. Adaugă un titlu sugestiv compunerii, apoi prezintă colegilor!
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Reţine…

Apli

ctez

e
Con

c

În arta plastică artiștii folosesc îmbi
narea diverselor tușe de culoare, desen
în diverse tehnici cu alte tipuri de ma
teriale (plastic, hârtie, metal), cu scopul
final de a obține un efect texturat. Dacă
atingi suprafața, poți simți diferitele
tipuri de materiale folosite.
Arta colajului folosește astfel de îmbi
nări de materiale, decupaje din reviste/
ziare/fotografii, lipite alături de pete de
culoare sau contur trasat cu ajutorul
unui marker/carioca. Se obțin astfel
imagini interesante, texturate, vibrate.
Privește imaginile de alături!

Texturi naturale, roci și frunze

Texturi artistice, îmbinări de material textil și culoare

Știu

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Combină și joacă-te cu diversele ma
teriale! Vei avea nevoie de următoa
rele materiale: hârtie texturată, colorată,
creponată, tempera, carioca, hârtie
din ziare/ reviste, material textil, lipici
stick, creion grafit.
• Privește-ți chipul în oglindă.
• Desenează ovalul feței tale, nici
prea mare, nici prea mic, în interiorul
foii de hârtie.
• Trasează ochii, nasul, gura, părul și
alte detalii.
• Decupează cu ajutorul foarfecei materialele diverse și completează spațiile.
Lipește bucățile cu ajutorul lipiciului.
• Completează detaliile cu ajutorul
temperei și al cariocilor.
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Portret, îmbinări de materiale diverse.

INVESTIGAȚIE
Ajut natura reciclând!
Organizați-vă pe grupe de 5-6 elevi. Discutați la nivelul fiecărei grupe despre următoarele puncte, care să
aibă legătură cu aspectele benefice, pe care le aducem naturii reciclând:
a) Situație/situații în care natura ne răsplătește, pentru că avem grijă de ea.
b) Situație/situații în care natura se supără pe noi, pentru că nu avem grijă de ea.
c) Feluri în care pot recicla și transforma obiectele nefolositoare, fără să aduc daune naturii.
Fiecare grupă notează cele constatate pe o foaie A4, timp de 15 minute. Apoi, fiecare grupă își prezintă
rezultatul investigației, timp de 3 minute.
La final, se va constata, cu ajutorul profesorului:
• ce situații au fost remarcate în cadrul mai multor grupe de elevi;
• cum pot fi folosite obiectele nefolositoare în beneficiul naturii.
Indicație: Obiectivele urmărite prin investigație, în legătură cu elevii, sunt:
Ü să coopereze eficient în vederea recunoașterii situațiilor precizate;
Ü să conștientizeze importanța protejării naturii și a reciclării.
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RECAPITULARE ȘI EVALUARE
Ü În capitolul pe care l-am parcurs, am experimentat tehnici

variate specifice artelor frumoase, am făcut conexiuni din
foarte multe domenii. Am obținut forme tridimensionale,
dar și plane prin diverse modalități: am realizat diverse
exerciții cromatice de aplicare a culorilor uniform, dar și
pictural, am modelat, am creat artă din ambalaje reciclate.
Ü Discută cu colegii despre: Ce ai învățat? Ce ai făcut?
Cum te-ai simțit pe parcursul capitolului al III-lea, „Teh
nici specifice artelor plastice”? Prezintă portofoliul cole
gilor clasei.

Ü

Ü

AUTOEVALUARE

Scrie pe o foaie A4 răspunsurile.
În timpul orelor de Educație plastică de până
acum:
• mi s-a părut dificil ...
• mi s-a părut ușor ...
• mi s-a părut plictisitor ...
• mi s-a părut interesant ...
Lucrul cel mai interesant pe care l-am învățat
parcurgând Capitolul al III-lea este: ...

EVALUARE

Å Rezolvă sarcinile de mai jos, apoi evaluează-te cu ajutorul punctajului dat.

Scrie răspunsurile pe suprafața unei hârtii A4. Se va acorda un punct din oficiu 1p.
1. Care a fost tehnica cea mai apreciată de tine experimentată în acest capitol? Argumentează. / 1p
2. Apreciază cu (A) adevărat sau (F) fals următoarele afirmații:
a) Forma tridimensională este un relief. Indicație: (F) / 1p
b) Două pete de culoare în care ai aplicat multă apă, atunci când se întâlnesc fuzionează. / 1p
c) Pata plată este pata uniformă pe toată întinderea sa, fără urme vizibile de pensulă, unitară ca ton și
nuanță. / 1p
3. Verifică portofoliul pe care l-ai realizat pe parcursul capitolului, dacă ai toate temele acordă-ți punctajul.
Două teme în portofoliu, 1p fiecare, total 2p.
4. Găsește cuvintele, verifică răspunsurile în colaborare cu colegul de bancă. Realizează un eseu de maximum 20
de rânduri în care să introduci trei dintre cuvintele găsite în careu. / 3p

Rezolvarea
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Capitolul III – COMPOZIȚIA
PLASTICĂ
1.	
Despre imaginea plastică (bidimensională)
Noțiuni de compoziție. Compoziția liberă.
2.	
Unitatea compoziției
Compoziții cu dominantă verticală, orizontală, oblică
3.	
Organizarea spațiului plastic închis sau deschis
4.	
prin linie și pată. Centrul de interes
Ü Recapitulare și evaluare

Apli

ctez
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c

Portofoliu

Știu

Portofoliul cu tema „ARTE”, realizat de-a lungul unui an școlar, este oglinda muncii depuse
și reprezintă sinteza temelor studiate și aplicate, a competențelor și aptitudinilor dobândite.

Pictograma te informează asupra activităților, care te ajută să faci legătura cu ceea ce înveți
și la alte discipline: Educație Socială, Comunicare în limba Română, Matematică, Geografie,
Istorie.
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Lecția 1 – Despre imaginea plastică
Vei afla:
• lucruri interesante despre imaginea plastică;
• aspecte legate de organizarea imaginii plastice.

Ştiaţi că?

Apli

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü
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• Imaginea plastică este o formă de reprezentare a unor
idei, stări de spirit, emoții, de cele mai multe ori,
având ca sursă de inspirație natura, mediul din jur,
ordonate pe o suprafață plană, transpuse pe acea suprafață, cu ajutorul elementelor de limbaj plastic.
• Îmbinarea elementelor de limbaj plastic pe suport, într-un mod clar, creează un mod de comunicare între ele,
formează un tot unitar, numit compoziție.
• Artistul urmează niște etape (pași) pregătitori pentru
făurirea operei de artă, a compoziției finale:
• Schema (schița compozițională), reprezintă trasarea direcțiilor personajelor, obiectelor, prin simple
linii verticale, orizontale, oblice, cu scopul de a le
găsi locul potrivit în tablou.
• Structura compozițională, se referă la încadrarea
personajelor, obiectelor, din cadrul tabloului în
forme simple, geometrice, fără detalii.
• Forma finală, adăugarea detaliilor, armonizarea
culorilor, compoziția finalizată.

Știu

Desenează un personaj de desen animat, în care să
urmezi pașii din exemplul de mai sus.
Desenează și alte elemente, care să aibă legătură cu
personajul schițat .
Indicație: vei avea nevoie de creion grafit și
hârtie.
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Ü

Descoperă şi analizează...
Å Spune care crezi tu că sunt motivele, pentru

care artistul a trasat liniile verticale și pe cele orizontale, în imaginile de mai sus?
Å Care sunt formele geometrice, care compun
fața personajului de desen animat Winnie?
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Lecția 3 – Compoziții cu dominantă verticală,
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Lecția 4 – Organizarea spațiului plastic închis sau
deschis prin linie și pată. Centrul de interes
Vei afla:

A

• lucruri interesante despre spațiul plastic;
• ce este acela un centru de interes;
• deosebirea dintre spațiul plastic închis (compoziția închisă) și spațiul plastic deschis (compo
ziția deschisă).

Ştiaţi că?
• Imaginea vizuală (pictură, fotografie, grafică etc)
este organizată de către artist prin repartizarea
echilibrată a formelor, culorilor, cu ajutorul elementelor de limbaj plastic. Se creează un spațiu
codificat, pe care noi trebuie să îl deslușim, să îl
înțelegem. Artistul compune, creează și transmite idei și emoții în cadrul acestui spațiu, către
privitor (noi).
• P rivește imaginile de la figurile A și B! Fotografie
și pictură, însă aceleași moduri de organizare.
Artiștii pun accent pe anumite zone din cadrul
imaginilor, prin aglomerare de forme, culoare
accentuată, comparativ cu nuanțele neutre din
jur. Sunt două tipuri de organizare, către interiorul tabloului (imaginii) și către exteriorul acestuia. În cazul celei din urmă, se creează impresia
că artistul a surprins un fragment, nu totul este
cuprins între marginile tabloului.
Surprinde natura
în fotografii!
Așază în fața ochilor tăi trei fructe care îți plac. Pot
avea forme sau culori diferite. Indicații: vei avea
nevoie de un aparat foto sau smartphone.
• Realizează o fotografie, în care să surprinzi
fructele alese de tine către interiorul fotografiei.
• Realizează o fotografie, în care să așezi fructele
către limitele cadrului, unele dintre ele pot ieși
din limitele ramei.

B

A. Nicolae Grigoresu, Car cu boi (spațiul închis)
B. Fotografii ( spațiul închis/ deschis)

Portofoliu

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Care este zona care îți captează atenția în pictura re-

alizată de artistul Nicolae Grigorescu?
Å Cum a pus artistul Nicolae Grigorescu accentul în
acea zonă? Prin ce modalități?
Å Cunoști povestea lucrării? Dacă nu, documentează-te
din diverse surse (internet, albume de artă etc) și povestește colegilor tăi.
Å Ce impresie ți-a creat tabloul realizat de artist?
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Reţine…

de ineteres

Edgar Degas, Patru balerine pe scenă
Spațiul deschis (compoziție deschisă)

Centru
de interes

Apli

c

Rafael Sanzio, Madona din pajiște
Spațiul închis (compoziție închisă)

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez
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Centru

e
Con

Compoziția este un mod de conce
pere a spațiului plastic. A compune
înseamnă să construiești un spațiu lo
gic, plecând de la elemente diferite. În
acest spațiu, pe suprafața suportului în
sine (hârtie, pânză, carton etc), se sta
bilesc relații între toate părțile ce com
pun opera de artă. El este un spațiu
conceput cu ajutorul elementelor de
limbaj plastic, care implică de la bun
început ideea de compunere, de con
struire. La Limba și literatura Română,
de exemplu, a compune un text creativ,
implică respectarea unui plan (introdu
cere, cuprins, încheiere), tratarea unui
anumit subiect, apoi scrierea nuanțată,
expresivă, respectarea ortografiei etc.
Se respectă un limbaj specific, fiecare
domeniu are un limbaj deosebit.
Noi trebuie să îl deslușim pentru a
înțelege ideile, sensurile, gândirea.
• Spațiul închis (compoziția în
chisă), poate fi sugerat de concentrarea
elementelor spre centrul imaginii, în
interiorul ei. Formele, liniile mai accen
tuate, culorile mai vii sunt îndreptate
către acea zonă.
• Spațiul deschis (compoziția des
chisă) îndreaptă privirea spre exteriorul
lucrării. Acțiunea se continuă în afara
lucrării. Elementele folosite (culorile,
formele) creează impresia că tabloul
este un fragment.
Centrul de interes, este acea zonă
din cadrul unei imagini, care îți atrage
atenția cel mai mult și care te ajută să
înțelegi, să descifrezi mai ușor mesajul
imaginii.

Știu

Realizează o compoziție închisă (spațiul închis) sau deschisă (spațiul deschis). Crează centrul de interes, prin folosirea unor tonuri mai
deschise, comparativ cu celelalte culori folosite în cadrul lucrării tale.
Adaugă un titlu sugestiv lucrării, în funcție de subiectul pe care ai
ales să îl abordezi.
Indicații: vei avea nevoie de tempera, pensule de diverse
dimensiuni, hârtie.

CAPITOLUL IV Compoziția plastică
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EVALUARE
Rezolvă sarcinile de mai jos, apoi evaluează‐te
cu ajutorul punctajului dat.
EVALUARE
Scrie răspunsurile pe suprafața unei hârtii A4. Se va acorda un punct din oficiu, 1p.
 Rezolvă sarcinile de mai jos, apoi evaluează‐te cu ajutorul punctajului dat.
Scrie răspunsurile pe suprafața unei hârtii A4. Se va acorda un punct din oficiu, 1p.
1. Privește imaginile de mai jos și spune ce fel de spații de organizare sunt, închise sau deschise? Pentru
fiecare răspuns corect, acordă un punct, total 4p. Indicație: a) spațiul închis.
1. Privește imaginile de mai jos și spune ce fel de spații de organizare sunt, închise sau deschise? Pentru
fiecare răspuns corect, acordă un punct, total 4p. Indicație: a) spațiul închis.


Å Rezolvă sarcinile de mai jos, apoi evaluează-te cu ajutorul punctajului dat.

Scrie răspunsurile pe suprafața unei hârtii A4. Se va
acorda un punct din oficiu 1p.
EVALUARE
1. Privește imaginile
de mai jos
și spune
feljos,
de apoi
spațiievaluează‐te
de organizarecusunt,
închise
sau deschise?
 Rezolvă
sarcinile
de ce
mai
ajutorul
punctajului
dat. Pentru
fiecare răspuns corect,Scrie
acordă
un punct, total
4p. Indicație:
spațiul
răspunsurile
pe suprafața
uneia)
hârtii
A4. închis.
Se va acorda un punct din oficiu, 1p.

A 1.

a)
c)
d)
Cde organizare
Dsau deschise? Pentru
Privește imaginile
și spune ce felb)de
spații
sunt, închise
B de mai jos
Rembrandt Van Rijn,
Claude Monet, Căpițe de fân
Edgar Degas, Patru
Henri de Toulouse‐Lautrec,
a)
b)
c)
d)
Furtună
balerine
Ponei
înhămat la o șaretă
pe
marea
Galileii
pe
scenă
fiecare răspuns corect, acordă
un punct,
total Claude
4p. Monet,
Indicație:
închis.
Rembrandt
Van Rijn,
Căpițe de fâna) spațiul
Edgar Degas,
Patru
Henri de Toulouse‐Lautrec,
Furtună pe marea Galileii

balerine pe scenă

Ponei înhămat la o șaretă

2.
Spune care este centrul de interes din cadrul imaginilor de la punctul numărul 1. Pentru fiecare
răspuns corect acordă un punct, total 4p. Indicație: a) vasul pe apă, cu oameni.
2.
Spune care este centrul de interes din cadrul imaginilor de la punctul numărul 1. Pentru fiecare
răspuns corect acordă un punct, total 4p. Indicație: a) vasul pe apă, cu oameni.
3.
Alege o lucrare dintre cele de la punctul 1 și descrie cu propriile tale cuvinte, ceea ce vezi.
Ce emoții îți transmite? Ce culori a folosit artistul? Cum sunt ordonate elementele de limbaj
3.
Alege o lucrare dintre cele de la punctul 1 și descrie cu propriile tale cuvinte, ceea ce vezi.
plastic în tablou, de ce?
Ce emoții îți transmite? Ce culori a folosit artistul? Cum sunt ordonate elementele de limbaj
Acordă 1p
Claude Monet, plastic în tablou, de ce?
Henri de ToulouseEdgar Degas,
Acordă 1p

Rembrandt Van Rijn,
a)
Căpițe de b)
fân
Furtună pe marea
Rembrandt Van Rijn,
Claude Monet, Căpițe de fân
Galileii
Furtună pe marea Galileii

c)

Patru balerine
Edgar Degas, Patru
pe scenă
balerine pe scenă

d) Ponei
Lautrec,
Henri
Toulouse‐Laut
înhămat
la ode
șaretă

Ponei1 înhămat la o șare
1

2. careSpune
care este
centruldin
de cadrul
interesimaginilor
din cadrulde
imaginilor
la punctul
numărul
1. Pentru
fiecare
2. Spune
este centrul
de interes
la punctuldenumărul
1. Pentru
fiecare
răspuns
corect
acordă
un Indicație:
punct, total
Indicație:
pe apă, cu oameni.
corectrăspuns
acordă un
punct,
total 4p.
a)4p.
vasul
pe apă,a)cuvasul
oameni.
3. o lucrare
Alege
o lucrare
dintre
cele de
la descrie
punctulcu1 propriile
și descrietale
cu propriile
talece
cuvinte,
3. Alege
dintre
cele de
la punctul
1 și
cuvinte, ceea
vezi. ceea ce vezi.
Ce emoții îți transmite? Ce culori a folosit artistul? Cum sunt ordonate elementele de limbaj
Ce emoții îți transmite?
Ce culori a folosit artistul? Cum sunt ordonate elementele de limbaj plastic în tablou,
plastic în tablou, de ce?
de ce? Acordă 1p
Acordă 1p

1
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Capitolul IV – PROIECTE
ȘI EVENIMENTE
1.	
Vizite în atelierele unor artiști
Expoziția de artă
2.	
Mapa personală cu lucrări - analiză și selecție
Expoziție de grup- organizare (activitate colec
3.	
tivă), selecție, vernisare, premiere
Ü Recapitulare și evaluare

Apli

ctez

e
Con

c

Portofoliu

Știu
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Portofoliul cu tema „ARTE”, realizat de-a lungul unui an școlar, este oglinda muncii depuse
și reprezintă sinteza temelor studiate și aplicate, a competențelor și aptitudinilor dobândite.

Pictograma te informează asupra activităților, care te ajută să faci legătura cu ceea ce înveți
și la alte discipline: Educație Socială, Comunicare în limba Română, Matematică, Geografie,
Istorie.

Lecția 1 – Vizite în atelierele unor artiști
A

Vei afla:
• curiozități despre atelierele artiștilor.

Ştiaţi că?
• Începând din secolul al XVII-lea,
putem descoperi atelierul artiștilor în diverse picturi, chiar fotografii din atelier (secolul XX). E o
ocazie să vedem cum arată spațiul
folosit în acest scop, ce mobilier
aveau, ce fel de instrumente foloseau, ce elemente de recuzită adunau acolo, pentru a le introduce în
compozițiile lor.

Reţine…

Descoperă şi analizează...
Å Compară cele trei ateliere sur-

prinse în imaginile din figurile A, B și
C. Care îți place cel mai mult și de ce?

C

Ştiu să aplic ce am învăţat?

Apli

Ü

c

A. Diego Velasquez, Las meninas
B. Henri Matisse, Atelier roz
C. Atelierul lui Constantin Brâncuși, fotografie
ctez

Ü

B

e
Con

Dacă sunteți curioși cum lucrează un
artist, mergeți în vizită la atelierul lui.
Sunt artiști dispuși să primească vizi
tatori în spațiul lor de lucru. În atelier
primim cele mai corecte răspunsuri
la întrebări, ne răpunde chiar creato
rul, ne poate explica și poate face
demostrații, vedem cu ochii noștri
cum se face. Ne introduce în procesul
de „fabricație” a lucrării de artă, ceea
ce ne oferă o perspectivă diferită față
de vizita la muzeu.
Privește imaginile alăturate! Ar
tiștii și-au surprins spațiul de lucru,
atelierul.
De asemenea, fotografiile ne pot
arăta intimitatea atelierelor unor ar
tiști, astfel îți poți forma o impresie
asupra modului de organizare, de
lucru etc.

Știu

• Vizitează împreună cu colegii tăi, case memoriale din localitatea
ta, care au aparținut unor artiști plastici cunoscuți.
•N
 otează într-un carnețel de schițe, elementele interesante pe care
le-ai întâlnit în acel spațiu.
• P ovestește la clasă impresiile pe care le ai în urma vizitei.
Indicații: poți vizita casa memorială Theodor Aman, casa
memorială Gheorghe Tăttărăscu, Casa memorială Constantin Brâncuși, casa memorială Nicolae Grigorescu și altele.
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Lecția 2 – Expoziția de artă
Mapa personală cu lucrări – analiză și selecție
Vei afla:
• lucruri interesante despre organizarea
unei expoziții de artă;
• cum se așază lucrările de artă într-un spațiu de prezentare;
• cum și ce anume să selectezi din mapa
personală pentru realizarea unei expoziții
de artă.

Paspartu
Simeză

A

Ştiaţi că?
• În cadrul marilor muzee, pot fi admirate
lucrările artiștilor. Acolo temperatura aerului și umiditatea (factorii climatici) sunt
atent monitorizate, pentru a menține
lucrările cât mai mult. La Muzeul Național de Artă din București, de exemplu,
putem admira minunatele opere de artă.
• În domeniul artelor vizuale, întâlnirea
dintre public și lucrările de artă se produce, cel mai frecvent, prin expoziții. Fie
că vorbim despre o expunere îndelungată a operelor într-un muzeu sau o colecție, fie despre o expunere eveniment,
de scurtă durată, cum este expoziția găzduită de o galerie de artă (există și alte
tipuri de spațiu în care se organizează
expoziții temporare), sunt câteva reguli
de expunere care se respectă.
• În cadrul fiecărei lucrări se urmăresc urmă
toarele aspecte:
- Să aibă un mesaj;
- Execuția tehnică să fie corectă;
- Să se încadreze în tema propusă.
• După selecționare, lucrarea se încadrează
într-o ramă de carton, se numește paspartu, se etichetează cu numele autorului,
titlul lucrării și tehnica de execuție.
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B

A. Lucrări de artă panotate (expuse) într-o expoziție
B. Spații expoziționale

Ü

Descoperă şi analizează...

Imaginează-ți că ai posibilitatea să pătrunzi în oricare dintre
spațiile expoziționale prezentate în imaginile de mai sus.
Å Pe care ai vrea să îl vizitezi? Argumentează.
Å Ești înăuntru, ce vezi?

Într-o expoziție, accesul la operă,
contactul vizual cu aceasta, trebuie să
fie confortabil pentru privitor.
Lucrările bidimensionale se așază,
astfel încât, să poată fi văzute cu ușu
rință de privitor. Pentru lucrările tridi
mensionale sau ambientale, spațiul
alocat trebuie să permită mișcarea le
jeră în jurul, respectiv interiorul lucră
rii, pentru cel puțin o persoană.
În funcție de complexitatea și dimen
siunile lucrării, bi- sau tridimensionale,
trebuie asigurată o anumită distanță,
de la care lucrarea poate fi privită sin
gură – fără să intervină nimic deranjant
pe direcția privirii. De aici, rezultă nece
sitatea asigurării unui spațiu „personal”,
pentru fiecare exponat. Desigur, fiecare
lucrare trebuie să beneficieze de o ilu
minare corectă, astfel încât formele,
culorile, texturile să fie puse în valoare.
Alăturarea lucrărilor, relația cu veci
nătățile este importantă. Lucrările ve
cine nu trebuie să se concureze vizual.
Arta crează o comunicare în spațiul în
conjurător, orice lucrare „respiră”, tre
buie să aibă aer.
Vecinătățile sunt stabilite, de regulă,
tematic, serial sau cromatic – pentru a
asigura privitorilor un parcurs ordonat,
logic, plăcut.

Ü

Apli
c

Ü

Ştiu să aplic ce am învăţat?

z
ecte
Con

Reţine…

Știu

APLICAȚIE COLECTIVĂ
1. Privește lucrările tale plastice, realizate în cadrul tuturor capitolelor. Răspunde următoarelor întrebări:
a) Am respectat subiectele propuse?
b) Am folosit elementele de limbaj plasic propuse?
c) Nu există spații prea libere (goale) sau prea aglomerate pe
suprafața planșelor?
d) Am adăugat culoare pe toată suprafața, fără a lăsa spații fără
culoare (albul hârtiei)?
• După ce ai făcut această analiză, alege două lucrări din mapa
personală, executate în tehnici diferite.
• Prezintă colegilor lucrările alese și spune ce te-a determinat să
le alegi.

Dicţionar

Simeză = panou pe care se așează sau
care susțin tablourile într-o galerie de
pictură; spațiu al unei expoziții sau
galerii.
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Lecția 3 – Expoziție de grup- organizare
(activitate colectivă), selecție, vernisare, premiere
Vei afla:
• cum să organizezi expoziții de artă;
• care sunt criteriile de selecție a lucrărilor
artistice în cadrul expozițiilor de grup.

Ştiaţi că?
• Deschiderile oficiale ale expozițiilor
de artă poartă denumirea de vernisaj?
Oameni specializați, curatori explică
participanților aspecte importante
legate de expoziție și povestea ei.

Reţine…

Ai muncit pe parcursul anului și ai
făcut multe lucrări artistice interesante.
E momentul să le arăți celorlalți ce ai
reușit. Organizează o expoziție! Atunci
când ai de gând să realizezi o expoziție
de grup, trebuie să ții cont de câteva
aspecte, ai nevoie de criterii conform
cărora să alegi din lucrările colegilor tăi:
•U
 nitatea expoziției, de exemplu
toate lucrările expuse respectă ace
eași tematică (subiect), sunt lucrate
în tehnici asemănătoare, respectă
dimensiuni asemănătore etc;
•A
 legerea spațiului potrivit, sala de
clasă, holul școlii, sala de mese/can
tina, sala de festivități – sunt locuri
potrivite pentru a expune lucrările,
pentru că sunt locuri prin care trec
mulți oameni – spectatorii tăi.
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Portofoliu

ACTIVITATE COLECTIVĂ
• Pregătește lucrările de la portofoliu, realizate în cadrul acestui
an școlar.
• Fiecare va prezenta colegului de bancă portofoliul cu lucrările
realizate. Acesta va alege două lucrări care îi plac mai mult și va
explica oral de ce le-a ales.
• Lucrările rămase în mapă (cele nealese) vor fi comentate de către
elevul care le-a realizat, referindu-se la temă, tehnică, culori, materiale, evidențiind aspectele pe care vrea să le îmbunătățească.
• Dintre cele două lucrări selectate de către colegul de bancă,
doamna profesoară va alege o lucrare pentru expoziție.
• Adaugă paspartu lucrării. Adu-ți aminte! Decupează dintr-un
carton o margine de 5-6 cm, lipește pe marginile lucrării de jur
împrejur.
• În funcție de lucrări, dați un titlu expoziției, de exemplu: „Ilustrații fantastice”, „Tainele culorilor” etc.

Ü

AFIŞUL EXPOZIŢIEI

Materiale necesare: foaie albă sau colo
rată, imagini din ziare sau reviste, lipici,
foarfecă, markere sau carioca.Reali
zează afișul expoziției!
Acesta trebuie să conțină următoarele
date:
• Titlul expoziției, vizibil, scris cu litere
mari într-o manieră creativă. Poți contura literele cu marker sau carioca.
• Ziua, ora și unde va avea loc expoziția.
• Expozanții, adică cei care vor expune.
• Poți completa afișul cu imagini interesante decupate și colate. Pentru un
plus de expresivitate, poți decupa
forme interesante sau desena.

RECAPITULARE ȘI EVALUARE
Ü În capitolul pe care l-am par

curs, am învățat despre regu
lile de expunere ale lucrărilor
de artă .
Ü Am înțeles cum sunt organi
zate și promovate evenimen
tele artistice.
Ü Discută cu colegii despre: Ce
ai învățat? Ce ai făcut? Cum
te-ai simțit pe parcursul capi
tolului al V-lea, „Proiecte și
evenimente”?

Ü

Ü

PROIECT

• Accesează link-ul http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/, sau
privește imaginea de mai jos.
• Vizitează virtual muzeul țăranului Român. Oprește-te în sala în care
îți sunt prezentate vasele din lut din diverse zone. Privește modelele și
decorațiunile de pe vase. Spune care ți-a plăcut cel mai mult și de ce.
• Realizează prin modelare un vas din lut.
Pictează suprafața cum dorești. Poți folosi culori pentru ceramică sau
culori acrilice.

PORTOFOLIU

În acest an școlar, cu ajutorul rubricii „Portofoliu” ați realizat o
mapă ce cuprinde o fișă/ activități compuse pentru fiecare lecție.
Organizați, la nivelul clasei, un concurs de prezentare a
mapelor voastre de portofoliu.
Å Criterii de evaluare și autoevaluare

1. organizarea fișelor de portofoliu în ordinea dată;
2. respectarea cerințelor pentru realizarea fișelor;
3. creativitatea în alcătuirea fișelor;
4. folosirea adecvată a instrumentelor de lucru;
5. folositea tehnicilor variate și în mod corespunzător;
6. p ortofoliul documentar conține informații utile în legătură cu
lucrările artiștilor prezentați pe parcursul capitolelor.

Confecționați diplome din carton colorat, pentru câștigătorii
concursului!
Oganizați o expoziție cu cele mai
apreciate lucrări prezentate!
Țineți cont de toate aspectele
discutate în cadrul lecțiilor inti
tulate Expoziție!
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Capitolul V – NOȚIUNI
DE CULTURĂ ARTISTICĂ

Vedere de ansamblu asupra istoriei artei universale;
periodizare (pe continente și milenii)
1.	
Arta antică, Grecia antică, Roma antică
Arta medievală, stilul bizantin, stilul gotic
2.	
Renașterea, baroc, rococo
2.	
Neoclasicismul, romantismul, realismul
4.	
Impresionismul, neoimpresionismul,
5.	
postimpresionismul
6.	
Arta modernă, postmodernă, contemporană
Comentariul de artă (analiza imaginii)
7.	
Ü Recapitulare și evaluare

Apli

ctez

e
Con

c

Portofoliu

Știu
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Portofoliul cu tema „ARTE”, realizat de-a lungul unui an școlar, este oglinda muncii depuse
și reprezintă sinteza temelor studiate și aplicate, a competențelor și aptitudinilor dobândite.

Pictograma te informează asupra activităților, care te ajută să faci legătura cu ceea ce înveți
și la alte discipline: Educație Socială, Comunicare în limba Română, Matematică, Geografie,
Istorie.

Lecția 1 – Arta antică, Grecia antică, Roma antică
A

Vei afla:
• lucruri interesante despre construcțiile importante din antichitate, Grecia antică, Roma
antică.

Ştiaţi că?
• Grecii antici sunt cei care au
inventat teatrul. S-au inspirat,
pentru piesele lor de teatru, din
serbările organizate în cinstea
zeului Dionis, zeul viței-de-vie și
al veseliei. Doar bărbații puteau
interpreta diverse roluri, aceștia
exprimând bucuria sau tristețea, prin intermediul măștilor.
S-au construit amfiteatre colosale, săpate la baza dealurilor.
• Grecii iubeau sportul și spectacolul, astfel au inventat jocurile
olimpice.
• În cadrul amfiteatrelor se desfășurau atât evenimentele
sportive, cât și cele artistice.
• Având ca sursă de inspirație
activitățile sportive, artiștii au
surprins în sculptură, frumusețea trupului uman. Sculptorul
Miron surprinde în lucrarea
Discobolul, zveltețea trupului
atletului.
Privește imaginile alăturate!

Ü

B

A. Miron, Discobolul (statuie greacă)
B. Teatrul din Epidaur (Grecia)
Teatrul Ostia (Roma antică)

Descoperă şi analizează...
Å Ce moment surprinde Miron în sculptura sa Discobolul (aruncătorul de disc)?
Å Privește imaginile din cadrul figurii B! Descoperă diferențele, dar și asemănările dintre teatrul grec și cel roman.
Å Documentează-te (din enciclopedii, reviste de specialitate, internet), în legătură cu modul în care sunetul

din cadrul scenei se amplifica în amfiteatrele grecești.
Å Prezintă informațiile colegilor tăi!
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Reţine…

Arta antică (3000 î.e.n. - 476 e.n.)
s-a manifestat în cadrul următoarelor
civilizații: olmecă și aztecă (America de
Sud), mesopotamiană, feniciană, indi
ană, chineză (în Asia), egipteană
(Africa), greacă și romană (Europa). În
cadrul tuturor civilizațiilor, arhitectura
templelor este cea mai cunoscută. De
exemplu, elementele specifice arhitec
turii egiptene sunt piramidele (mor
minte ale faraonilor) și templele.
Grecia Antică (sec. al XII-lea î.e.n –
sec. I î.e.n). Pentru greci, omul este cea
mai frumoasă creatură, „măsura tutu
ror lucrurilor”. Templele (locuințele ze
ilor) au coloane cu capiteluri decorate
în cele trei stiluri: doric, ionic și corintic.
În această perioadă, ceramica este de
corată în special cu subiecte mitologice
(contrastul roșu-negru pentru decora
țiuni fiind specific grecesc).
Civilizația Romei antice (sec. al III-lea
î.e.n – sec. al III-lea e.n). În această pe
rioadă sunt întâlnite o mare varietate
de construcții: bazilici, amfiteatre, ar
curi de triumf. Celebrul Colosseum
este o construcție de formă circulară, cu
o arenă amplasată în mijloc. Această
construcție era dotată și utilată cu
rampe subterane, lift, copertină pentru
ploaie. În arenă se petreceau lupte în
tre gladiatori, întreceri sportive etc.

Colosseum, amfiteatrul roman

Bazilică reconstituită digital,
clădire publică

c

Statuie ecvestră, Marcus Aurelius

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

e
Con
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Vase grecești, perioada arhaică, sec. al VII-lea î.e.n

Dicţionar

Coloane = stâlp cilindric, din marmură,
piatră, lemn, destinat să susțină o parte
dintr-un edificiu sau să-l ornamenteze,
format din bază, fus și capitel;
Gladiator = luptător.

Templul lui Isis – Asuan

Apli

Ü

Piramidele de la Gizech

Știu

Inspiră-te din desenele realizate pe vasele grecești. Realizează, pe
suprafața unei foi de hârtie, un desen asemănător.
Indicații: vei avea nevoie de creioane grafit, foaie de hârtie.

Lecția 2 – Arta medievală, stilul bizantin, stilul gotic
Vei afla:
• informații interesante despre
arta medievală, arta bizantină
și stilul gotic.

Ştiaţi că?
• Principalele construcții arhitecturale, care aparțin stilului bizantin, sunt impresionante prin
prezența cupolelor mărețe și
frumos decorate cu mozaicuri și
picturi? Privește figura A, biserica Hagia Sofia din Istanbul,
moschee la ora actuală, a fost
cea mai mare biserică creștină
aproape o mie de ani. Construită de Împăratul Iustinian, în
secolul al VI- lea, aceasta impresionează prin grandoare, cupola
centrală fiind impresionantă,
acolo a fost cândva reprezentat
Hristos Pantocrator. Hagia Sofia
este considerată capodopera
arhitecturii bizantine.
• Catedralele gotice par că se
înalță măiestruoase către cer.
Arcul frânt, precum o suliță, a fost
de mare folos în acest scop.
Observă figura B, Catedrala
Notre Dame din Paris: îm
podobită cu vitralii, sculpturi,
coloane, impresionează prin fru
musețea sa.

A

B
A. Moscheea Hagia Sofia, Istanbul (Bizantin); interior, detaliu mozaic Hristos Pantocrator
B. Catedrala Notre Dame, Paris (Gotic); detaliu roza (partea noridică), vitraliu

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Privește imaginile de la figurile A și B și spune care sunt asemănările

și deosebirile.

Formele decorative circulare, din cadrul fațadețor catedralelor gotice, se numesc rozete (rozase, roze),
privește în figura B, detaliul.
• Adună informații, imagini cu aceste elemente decorative.
• Printează imaginile.
• Inspiră-te din aceste imagini și schițează pe suprafața unei foi de hârtie modelele decorative, care îți plac
cel mai mult.
Indicații: vei avea nevoie de creioane grafit, foi de hârtie.

Portofoliu
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Reţine…

Arta medievală (începutul sec.
al IV-lea) a fost marcată de divizarea
Imperiului Roman, prin decizia împă
ratului Constantin cel Mare, cu mutarea
capitalei la Constantinopol, în Bizanț.
Constantin cel Mare reconstruiește ve
chiul Byzantium grec, pentru a deveni
capitala Imperiului, numindu-l Constan
tinopol (orașul lui Constantin).
Sunt trei stiluri artistice importante –
bizantin, romanic și gotic. În acestă
perioadă, de aproximativ o mie de ani,
evoluțiile cele mai interesante vor fi în
arta și arhitectura religioasă.
Stilul Bizantin (între sec. al IV-lea –
al XV-lea) este caracteristic Imperiului
bizantin, fiind în strânsă legătură cu
răspândirea europeană a creștinismu
lui. Arhitectura religioasă adoptă pla
nul central, poligonal, circular sau în
cruce greacă (cu brațe egale), cupola
este un element reprezentativ în con
strucțiile bizantine. Pictura adoptă te
matica religioasă, canonică, realizată
în tehnicile frescă și mozaic.
Stilul Romanic (între sec. al X-lea –
al XII-lea) este un stil internațional, în
tâlnit cu precădere în Franța și Spania.
Pictura și sculptura, care sunt dedicate
spațiului religios, adoptă tematica creș
tină.Construcțiile caracteristice sunt:
castelele nobililor, mănăstirile, biseri
cile. Edificiile sunt masive, mai gre
oaie și au turnuri clopotniță, deschideri
(uși, ferestre) mici, în arc semicircular.
Stilul Gotic (între sec. al XII-lea –
al XV-lea) este cel mai târziu apărut din
tre cele trei și adaugă moștenirii ro
manice elemente noi din arhitectura
orientală – arcul ogival (frânt). Spațiile
interioare sunt mai largi, mai înalte și
mai luminoase. Sculptura evoluează
spectaculos, fiind decorația principală
pentru arhitectură.
Vitraliile colorate au subiecte religi
oase sau modele decorative.
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Biserica San Vitale, Ravenna

Împăratul Iustinian, mozaic
Biserica San Vitale Ravenna

Abația Maria Laach, Germania (stil romanic)

Catedrala Reims (Gotic)

Ü

Dicţionar

Canon = regulă, dogmă bisericească;
Edificiu = clădire publică mare, construcție impunătoare (adăpos
tind o instituție).
Vitraliu = fereastră sau panou decorativ, alcătuit din plăci de sticlă
colorată sau pictată, montate în rame metalice.

Lecția 3 – Renașterea, Baroc, Rococo
Vei afla:
• aspecte interesante legate de
arta din perioada renascentistă,
barocă și rococo.

Ştiaţi că?
• Renașterea a reprezentat o încercare de îmbunătățire a lumii,
prin reluarea ideilor din antichi
tate. Artiștii au acordat o importanță deosebită reprezentării
spațiului și anatomiei umane.
• Leonardo Da Vinci și Michelangelo Buonarrotti, au adus o reală
îmbunătățire înțelegerii corpului uman, prin: schițe, picturi,
sculpturi.
Privește imaginile alăturate!

B

Portofoliu

Informează-te din diverse
surse (internet, albume de artă
etc), despre palatele din perioada barocă.
Privește!
• Realizează un tabel și introdu în
coloane palatele de stil baroc;
• Descrie în cuvintele tale, un
palat interesant dintre cele
introduse în tabel;
• Prezintă colegilor fișa realizată.

Ü

A

A. Leonardo Da Vinci, Mona Lisa
Leonardo Da Vinci, Studii de anatomie umană
B. Michelangelo Buonarrotti, Studii de anatomie umană

Indicație:
Palatul Versailles

Este o clădire foarte mare,
ferestrele sunt frumos
arcuite în partea de sus…

Descoperă şi analizează...
Å Care sunt elementele de limbaj plastic, folosite în pictura realizată de Leonardo Da vinci, Mona Lisa?
Å Care sunt elementele care ies cel mai mult în evidență, în lucrararea Mona Lisa?
Å Care sunt elementele de limbaj plastic, folosite în figura B, Michelangelo, Studii de anatomie umană?
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Reţine…

Începând cu secolul al XIV-lea, vor
bim despre Renaștere. Caracteristi
cele stilistice ale artei se bazează pe
observarea și înțelegerea realității și
obținerea unor imagini convingătoare.
Matematica este instrumentul utilizat
pentru a realiza compoziții echilibrate
și armonioase.
În orașele stat italiene apar primele
opere considerate renascentiste. Artiștii
sunt persoane educate în spirit umanist,
pregătiți în domeniile pictură, sculptură
și arhitectură. Atât arta religioasă, cât și
cea laică sunt tratate cu interes. Pictura
și sculptura abordează subiecte religi
oase și mitologice; de asemena portre
tistica este un gen apreciat. Reapare
preocuparea pentru estetica orașului –
piețele publice sunt proiectate de arhi
tecți. Aceste caracteristici se răspândesc
în Spania, apoi în Franța.
Barocul este un stil care adaugă dra
matism și expresivitate la caracteristi
cile renascentiste. Este adoptat de toate
regatele Europei secolului al XVII-lea.
În arhitectură, caracteristice sunt fața
dele supradimensionate, materialele
scumpe cu calități decorative pentru
realizarea interioarelor. În pictură, obser
văm utilizarea contrastelor puternice,
redarea corpurilor în mișcare, expre
sivitatea fizionomiilor, alăturate în
compoziții dinamice.Ultimele trei
caracterizează și sculptura barocă.
Rococo este un stil, care apare spre
finalul secolului al XVII-lea și continuă
în secolul al XVIII-lea. Acesta presu
pune decorație abundentă, compoziții
asimetrice, aglomerate, culori paste
late. Apare în Franța, se răspândește
rapid în Europa, chiar și în anumite
state italiene.
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Leonardo Da Vinci, Madona din grota cu stânci (Renaștere)

Leon Battista Alberti, Bazilica sf. Maria (Renaștere)

Rembrandt Van Rijn, Rondul de noapte, secolul al XII-lea, Olanda (Baroc)

Honore Fragonard, Leagănul, (Rococo)

Lecția 4 – Neoclasicismul, romantismul, realismul
Vei afla:
• aspecte legate de pictură, arhitectură și sculptură din secolele XVIII-XIX.

Ştiaţi că?
• Poveștile clasice, mitologice,
precum și primele evenimente
ale Revoluției Franceze au
servit ca inspirație artiștilor. În
operele realizate s-a acordat o
mare importanță costumelor,
decorurilor, iar detaliile din
picturi s-au folosit în scenografia de teatru.
• Observă figura A, lucrarea artistului Jaques-Louis David, Jură
mântul Horațiilor, reprezintă o
legendă romană, despre confruntarea dintre două orașe:
Roma și Alba Longa.
• Théodore Géricault, un artist de
factură romantică, a fost la rândul său pasionat de istorie și a
pictat scene importante, tratând
astfel de subiecte. Privește figura B, lucrarea Ofițer de vână
tori din garda imperială. Tabloul
reprezintă un ofițer al Gărzii lui
Napoleon călare pe un cal ridicat în două picioare. Ofițerul se
întoarce în șa pentru a da cu
sabia semnalul de atac. În lucrarea respectiva, Gericault renunță
la estetica panoramei, prezentând doar un fragment dintr-o
scenă de luptă și nu întregul
câmp de bătălie, așa cum se
obișnuia în acea vreme. Viziunea detaliului îi va aduce un
mare succes.

A

B
A. Jaques- Louis David, Jurământul Horațiilor, (Neoclasicism)
B. Théodore Géricault, Ofițer de vânători din garda imperială, (Romantism)

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Privește figurile A și B, spune care sunt deosebirile dintre cele două

picturi?
Å Care este zona cea mai interesantă din cadrul picturii realizate de
artistul Jaques-Louis David? De ce?
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Reţine…

Neoclasicismul apare în a doua ju
mătate a secolului al XVIII-lea, este
caracterizat de preluarea modelelor
din arhitectura antică greacă și romană,
pentru edificiile construite în acea pe
rioadă în Franța, Anglia și America,
ocazional în Germania sau în alte țări
europene. În pictură și sculptură, te
matica abordată este moralizatoare,
compozițiile sunt echilibrate, clare.
Romantismul apare ca o reacție îm
potriva neoclasicismului, la începutul
secolului al XIX-lea. Romantismul echi
librează peisajul artistic al secolului
al XVIII-lea, introducând teme de actu
alitate – omul în relație cu natura, cu
contextul social, exprimându-și perso
nalitatea și emoțiile. Arhitectura adoptă
elemente specifice goticului, dar și din
afara Europei, cupole și decorații arabe,
acoperișuri pagodă.
Realismul, caracterizează perioada
1830-1863.
Pictorii abordează aspecte ale cotidi
anului într-un mod rațional, nu urmă
resc emoția sau spectaculosul, aceștia
urmăresc observarea naturii.

Jaques-Germain Soufflot, Pantheon- Paris, secolul al XVIII- lea

Caspar David Friedrich, Călător pe marea norilor, Romantism

Apli

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ez

Ü

Știu

Scrie răspunsurile următoarelor întrebări pe suprafața unei foi de hârtie, apoi citește-le în clasă, colegilor tăi!
1. În ce secol apare neoclasicismul?
2. Care sunt temele principale abordate de către ariști în romantism?
3. Specifică numele unui artist, care a pictat în perioada neoclasică.
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ect
Con

c

Honore Daumier, Vagonul de la clasa III-a, Realism

Lecția 5 – Impresionismul, neoimpresionismul,
postimpresionismul
A

Vei afla:
• despre culoare și lumină în lucrările impresioniștilor.

Ştiaţi că?
• „Impresie, răsărit de soare”, o
lucrare semnată de Claude
Monet, a fost expusă în 1874,
într-o expoziție împreună cu
alți artiști, în atelierul unui faimos fotograf parizian – Nadar.
Expoziția a fost criticată într-un
ziar satiric și denumită „expoziția impresioniștilor”.
De aici provine numele stilului,
abordat de mulți dintre pictorii
acelei epoci.
Monet este singurul care rămâne
impresionist de-a lungul carierei.

B

C

Reţine…

Impresionismul (1865- 1886)
se referă la privirea rapidă asu
pra vieții sau a naturii și schița
rea, pictarea acelei impresii.
Urmează un lung șir de mani
festări, care reflectă diverse di
recții de explorare a realității, a
tehnicilor de lucru: pointilism –
culori primare, juxtapuse în tușe
mici, simbolism – folosirea de
simboluri din mitologie și din
vise, expresionism – forma și
culoarea au impact emoțional,
realitatea poate fi modificată în
funcție de sentiment.
Neoimpresionismul și post
impresionismul apar ca o pre
lungire a impresionismului.

A. Claude Monet , Impresie, răsărit de soare, (Impresionism)
B. Vincent Van Gogh, Lan de grâu cu corbi, (Postimpresionism )
C. Paul Gaugain, Primăvară sacră, vise frumoase (Postimpresionism)

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Care este dominanta cromatică în cadrul lucrărilor de la figurile A și C?
Å Ce contrast cromatic se observă cel mai bine în cadrul picturii de la

figura C?
Å Cum sunt personajele din prim-plan, față de cele din fundal, în
cadrul figurii C, Paul Gauguin, Primăvară sacră, vise frumoase?
Å Ce efect a obținut artistul Vincent Van Gogh, în lucrarea sa Lan de
grâu cu corbi, prin amplasarea culorilor calde în prim-plan și a culorilor
reci în fundal?
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Lecția 6 – Arta modernă, postmodernă,
contemporană
A

Vei afla:
• aspecte interesante în legătură cu operele de artă create
în perioada secolelor XX-XXI.

Ştiaţi că?
• Artiștii pot combina diverse
materiale, unele dintre ele reci
clate, cu scopul de a crea opere
de artă.
În epoca modernă, postmodernă, contemporană sunt explorate toate tehnicile, stilurile
de lucru și genurile de spectacol.
• Artistul român Constantin Brâncuși ajunge la simplificarea formei în sculpturile sale. Privește
lucrarea din partea dreaptă, Pasăre în spațiu, care simbolizează
ideea de înălțare, de zbor.
• Întâlnim ideea de înălțare și în
imaginea de la figura B, fetița
scapă balonul și acesta se
pierde spre înălțimi.
• Banksy este pseudonimul cu
care un artist, probabil britanic,
activează în toată lumea. Majoritatea lucrărilor sale sunt
graffiti-uri, prin intermediul
artei, artistul comentează subiecte contemporane – sociale,
politice. Bansky se manifestă
artistic în stradă, pentru a putea
fi văzut de cât mai multă lume.

Ü

Dicţionar

Graffiti = artă stradală, creată în
locații publice, pentru vizibili
tate publică.
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B
A. Constantin Brâncuși, Pasăre în spațiu
B. Bansky, Fetița cu balon, grafitti

Ü

Descoperă şi analizează...
Å Privește lucrarea lui Constantin Brâncuși. Ce îți transmite lucrarea?

Ce crezi că a vrut să spună artistul prin lucrarea lui? Scrie ideile pe suprafața unei foi de hârtie.
Caută apoi informații din diverse surse (internet, cărți) și completează
ideile tale cu informațiile culese.
Å Privește lucrarea lui Bansky, ce crezi că a vrut artistul să transmită?
Explică!

Reţine…

Arta modernă este arta secolului
XX. Artiștii acestei perioade au vrut să
experimenteze mai liber diferite teh
nici și îmbinări de materiale în operele
de artă. Curentele artistice: expresionism, cubism, fauvism, futurism, dadaism, suprarealism, constructivism,
suprematism sunt cele mai cunoscute
pentru ideea de modernism. Privește
imaginile alăturate! Sunt opere create
în perioada modernă.
În perioada postmodernistă artiștii
experimentează medii noi de lucru,
datorită dezvoltării tehnologiei (televi
ziunea, cinematografia).
Artă Contemporană spunem atunci
când ne referim la operele artiștilor
activi, începând din anii ’70 ai secolului
XX, până astăzi, oriunde în lume. Con
temporan înseamnă că artistul este încă
în activitate (produce opere noi).

Ernst Ludwig Kirchner, Strada,
(expresionism)

Pablo Picasso, Femeie cu borcan
de muștar, (cubism)

Constantin Brâncuși, Vrăjitoarea,
(expresionism abstract)

Alberto Giacometti, Omul care merge,
(modernism, suprarealism)

Jeff Koons, Cățeluș, (instalație)

Claes Oldenburg, Popice zburătoare,
(instalație)

Franz Marc, Cal albastru I,
(expresionism)

Marcel Duchamp – Nud coborând scara,
(cubism/futurism)

Wassily Kandinsky, Compoziție VII,
(abstracționism),

Apli

Ştiu să aplic ce am învăţat?

ctez

Ü

e
Con

c

Bruno Catalano, Călătorii, (Marsilia)

Știu

Realizează un obiect tridimensional (instalație) din ambalaje, care nu mai sunt folositoare. Dă un titlu interesant lucrării.
Indicații: vei avea nevoie de sticle din plastic, capace, sfoară, lipici, capsator, cutii de carton,
foarfecă, ziare etc.
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Lecția 7 – Comentariul de artă (analiza imaginii)
Vei afla:
• care sunt întrebările, pe care
trebuie să le pun și să răspund,
atunci când privesc o operă
de artă.

Ştiaţi că?
• Artiștii se exprimă și transmit
informații, sentimente, idei prin
intermediul operelor de artă?
Privește lucrarea din partea
dreaptă, încearcă să deslușești
tainele ei, răspunzând întrebărilor din dreptul steluțelor.

Reţine…

Atunci când privim o lucrare de
artă sau arhitectură, putem iden
tifica anumite caracteristici, care
ne ajută să o descriem și să o
clasificăm în categoria căreia îi
aparține.
• Primul pas este să identi
ficăm ce vedem – o pictură, un
desen, o sculptură, o construcție.
• Identificăm subiectul: poate
fi un portret, o scenă istorică, o
reclamă, un edificiu religios și
așa mai departe.
• Încearcă să înțelegi care este
legătura dintre elementele re
prezentate, care este semnifica
ția asocierii lor în același spațiu,
care e povestea pe care artistul
ți-o spune?
• Cum au fost așezate elemen
tele reprezentate - ce fel de com
poziție este, ce îi dă ritm, care este
elementul care atrage atenția la
prima privire (centrul de interes)?
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Nicolae Tonitza, Fetița pădurarului

¶ Care este subiectul abordat de către artist?
¶ Care sunt culorile predominante în cadrul tabloului?
¶ Ce fel de contrast cromatic identifici?
¶ C are este elementul care atrage atenția la prima privire (centrul
de interes)?

¶ Ce crezi tu despre ideea artistului și felul în care a comunicat-o?
Ü

Descoperă şi analizează...
Å Alege o sculptură realizată de către artistul Constantin Brâncuși și

analizeaz-o, urmărind punctele evidențiate la rubrica reține.
Å Prezintă colegilor informațiile!

RECAPITULARE ȘI EVALUARE
Ü În capitolul pe care l-am parcurs, am învățat aspecte interesante din istoria artei universale.
Ü Am pătruns în amfiteatrele grecești și în cele cele romane, am privit cupolele mărețe înfumusețate cu

picturi sau mozaicuri bizantine. Ne-am minunat de impresionantele catedrale gotice frumos decorate
cu vitralii și statui.
Ü Am admirat picturile marilor artiști: Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Monet și mulți alții.
Ü Discută cu colegii despre: Ce ai învățat? Ce ai făcut? Cum te-ai simțit pe parcursul Capitolului al II-lea
„Noțiuni de cultură artistică”?
Ü Vedere de ansamblu asupra istoriei artei universale; periodizare (pe continente și milenii). Prezintă porto
foliul colegilor clasei.

Ü

Metoda „Cubului”

Pregătește materialele, ai nevoie de: foarfecă, creion/stilou, lipici stick. Desenează cele 6 pătrate
care vor forma cubul. Pe fiecare pătrat completează, apoi asamblează fețele pentru a forma cubul:
1. Descrie cum arătau amfiteatrele din grecia antică;
2. Compară două picturi, care te-au impresionat, din perioada impresionistă;
3. Asociază un stil artistic, cu folosirea elementelor florare pretutindeni (mobilier, decor, arhitectură);
4. Analizează un palat de tip baroc. Cum arată în exterior, dar în interior?
5. Aplică – privește imaginile lecției 1, apoi desenează o piramidă.
6. Argumentează – alege o lucrare dintre cele prezentate în cadrul lecției 7 și spune care a fost motivul.

EVALUARE

Ü

Å Rezolvă sarcinile de mai jos, apoi evaluează-te cu ajutorul punctajului dat.

Scrie răspunsurile pe suprafața unei hârtii A4.
Se va acorda un punct din oficiu 1p.
1. Asociază fiecărei imagini de mai jos cu numele unui artist din coloana dreaptă. Acordă 1p pentru fiecare
asociere corectă, total 3p.

A

B

C

1. Constantin Brâncuși
2. Franz Marc
3. Leon Battista Alberti

2. Verifică portofoliul, pe care l-ai realizat pe parcursul capitolului, dacă ai toate temele acordă-ți punctajul.
Două teme în portofoliu, 1 p fiecare, total 2p.
3. Copiază pe foaia de hârtie și apoi completează spațiile, adăugând termenii potriviți de pe etichete.
Notre Dame

Roma antică

Hagia Sofia

Rembrandt

• În ...................... sunt întâlnite următoarele tipuri de construcții: bazilici, amfiteatre, arcuri de triumf. / 1p
• ....................................................... este considerată capodopera artei bizantine. / 1p
• Catedrala ...................................................................... aparține stilului gotic. / 1p
• Lucrarea, Rondul de noapte, a fost pictată de .................................................. / 1p
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RECAPITULARE FINALĂ

É

Iată-ne ajunși la final!
experimentat
o mulțime de lucruri, am văzut lucrări artistice ale unor personv Am
végi
ismétlés
alități marcante, am făcut asocieri cu lumea care ne înconjoară, am exersat căutând moduri variate de expriNézd, már majdnem a könyv végéhez értünk! Sokmindent kipróbáltunk és átéltünk, nagyszerű
mare, prin intermediul
artei, științei etc.
személyiségek képzőművészeti munkáit láthattuk, amiket összekapcsoltunk a bennünket körülölelő
világgal,multe
gyakoroltuk
azt, hogyinteresante!
hogyan fejezzük ki magunkat a művészet és a tudomány keretein belül.
Å Am aflat foarte
lucruri
Portofoliul întocmit pe parcursul acestui an, să revezi, împreAcum, te invit să descoperi și să analizezi
ună cu colegii, capitolele studiate, să vă împărțiți în echipe (prin tragere la sorți, număr egal) și pe suprafețe de
hârtii colorate (format A5) să răspundeți cât mai multor cerințe. La sfârșit, vom asambla un puzzle uriaș, având
la bază cunoștințele voastre. Apreciati-vă munca conform autoevaluării de la pagina următoare.
Portofoliu

Ce materiale și instrumente de
lucru ai folosit în clasa a V-a la
orele de Educație Plastică?
Povestește despre artiștii
interesanți întâlniți în cadrul
capitolelor studiate.

.

Descrie trei activități la care ai participat
cu plăcere pe parcursul acestui an.

Din materiale reciclate
pot construi...

Johannes Itten a realizat schema
numită...

Explică în ce constă
tehnica fuzionării.

În Grecia antică, întâlnim
următoarele construcții...

Nuanțarea unei culori,
o pot obține prin amestecul...

Prin termenul plan înțeleg...

Spune numele unui artist,
care a creat în perioada modernă.

Formele tridimensionale au...
dimensiuni.

Definește forma plastică
și pe cea naturală.
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Clasa/ Data/ Numele membrilor de grup/ Punctaj obținut
...................................................................................................................................................................................................................

Înainte de a vă evalua, luați în considerare următoarele:
Å Pentru fiecare cerință realizată corect, acordă 1p. Grupul cu cel mai mare punctaj obținut va veni cu o idee
de asamblare ingenioasă a puzzel-ului realizat de întreaga clasă.
• Am terminat sarcina la timp? Am fost eficient?
• Am cooperat și ne-am încurajat reciproc?
• Fiecare și-a exprimat ideile, a ascultat și apreciat la rândul lui ideile celorlalți?
• Cel mai bine ne-am descurcat la...................................................................... .
• Ne-am descurcat mai puțin bine la.................................................................. .
• Putem să îmbunătățim..................................................................................... .
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