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Conţinutul cursului: 

Studiul figurii umane.  

Linia şi valoarea mijloacelor plastice în studiul construcţiei corpului uman.  

Studii pe baza crochiurilor.  

Studiul și descifrarea formelor mari anatomice, realizarea articulării acestor forme (cap, gât, trunchi, braţ, 

antebraţ, etc.), sugerarea expresivă a formelor prin linie şi valoare.  

Paginarea ca urmărirea sensului expresiv al mişcării modelului. Desenarea după natură figura umană. 

Studiu după natura având ca suport: figură umană, obiecte diverse, forme naturale, morfologia animală, 

structuri spaţiale sau peisaj. 

 

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 dedesen 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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