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Desen și pictură (III)
F.04.O.031
Fundamentală, obligatorie
Anul II, semestrul IV
Română, rusă
4
48/120
Examen
Balan Petru, MA, conf.univ.

Conţinutul cursului:
Desenul constructiv-liniar unui model de gips, cap masculin (Antinoi). Desenul unui model de gips, cap
feminin (Venera). Portretul. Particularitățile principale și sarcinile de reprezentare. Schite și crochiuri.
Desen constructiv a chipului uman după natură din trei puncte de vedere. Schițe si crochiuri a chipului
uman din diferite puncte de vedere. Expresivitatea în desenul chipului uman dupa model viu.
Particularitatile portretului în desen. Desen a chipului feminin. Desen a chipului masculin. Abordare
simplă și ușor de urmărit a modului în care se desenează chipul uman în poziții diverse și din diferite
puncte de vedere.
Tehnici de reprezentare a chipului uman în pictură. Studierea legilor armoniei, acordurilor și expresivității
cromatice. Utilizarea cunoştinţelor teoretice în aplicaţiile practice pentru realizarea unei imajini integre.
Portretul în pictura europeana. Etapele realizării unuii portret. Portret cu mâini.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va cunoaște și va utiliza diverse materiale, tehnici și instrumente de desen și pictură;
 va valorifica limbajul pictural în exprimarea plastică;
 va reprezinta plastic structurile și fenomenele naturii în diverse materiale și tehnici de desen și
pictură;
 va crea compoziții plastice în diverse tehnici și materiale de desen și pictură;
 va implementa experiențe artistice pozitive prin proiecte educaționale/ sociale/ culturale de valorizare
a desenului și picturii;
 va percepe artistic operele de artă plastică din cultura naționalăși universală.
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