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INTRODUCERE 
 

    Pentru viitorul arhitect reprezentarea plastică a formelor, complexelor arhitecturale 
înseamnă redarea precisă a aspectului exterior a celor intuite sau a celor văzute, a 
calităţilor principale. Ca şi în natură, imaginea şi compoziţia obiectelor este înţeleasă 
dacă toate elementele desenului sunt subordonate întregului. Pentru a spori eficacitatea 
cunoştinţelor în domeniul dat, pe parcursul  primilor 3 ani de învăţământ la specialitatea 
Arhitectură a UTM la disciplinele Desen, Pictură şi Sculptură se studiază ”Natura 
statică” ca gen de artă plastică. 
    Acest îndrumar metodic este o introducere în arta compoziţiei inspirate din natură, ce 
ne învaţă să rezolvăm problemele instructive principale şi cele de creaţie, redarea 
spaţiului.  
    Scopul lucrării constă în familiarizarea studenţilor cu regulile de îndeplinire a naturii 
statice, cu informaţia literaturii didactice, metode de reprezentare a anumitor etape de 
construcţie, date drept exemplu prin schiţe, şi formarea - dezvoltarea aptitudinilor în 
elaborarea şi efectuarea lucrărilor practice. Însuşirea metodelor de reprezentare a naturii 
statice începe cu desenarea obiectelor volumetrice bine cunoscute, apoi exersarea în 
culoare, grafică sau relief. 
     Îndrumarul metodic ”Natură statică” conţine 3 capitole: 

� Viziunea generala (natură statică – gen al Artei plastice) 
� Analiza naturii statice (importanţa compoziţiei; proporţionarea formelor; 

construcţia formelor; finisarea naturii statice)  
� Natura statică în relief (regulile de reprezentare plastică a naturii statice în lut). 

     Acest material atinge următoarele obiective de referinţă ce ţin de educaţia artistico-
plastică: 

― orientarea liberă în spaţiu (perceperea naturii în spaţiul tridimensional şi 
redarea ei pe suprafaţa bidimensională); 

― perceperea integrală a materiei; 
― perfectarea simţului proporţionării; 
― obţinerea expresivităţii  cromatice prin intermediul schiţelor, studiilor de scurtă 

durată;  
― dezvoltarea imaginaţiei creative. 

    Pe parcursul semestrului, studenţii îndeplinesc un număr de lucrări, schiţe, desene, 
studii propuse de programă, în diverse tehnici (creion, pastel, guaş, acuarelă, plastilină, 
ghips, tehnică mixtă, etc.).    
    Elaborarea unei lucrări de artă plastică  porneşte de la observarea şi studierea naturii. 
Nu pot fi folosite în mod eficient elementele de limbaj plastic şi mijloacele de expresie 
specifice fără studiul naturii. Obiectele  ce  sunt propuse  (corpuri  geometrice, obiecte 
de uz casnic, instrumente muzicale etc.) sunt analizate cu multă atenţie  în timpul orelor  
la disciplinele Desen, Pictură, Coloristică şi Sculptură. Folosindu-se de aceste informaţii 
vizuale, viitorul arhitect interpretează natura în mod personal. Îndrumaţi de profesori, 
studenţii reuşesc să realizeze lucrări creative, cu înţeles profund, respectând criteriile 
necesare. Toate lucrările practice sunt analizate şi apreciate cu notă la sfârşitul 
semestrului.            
    De asemenea, îndrumarul este bogat în imagini, exemple de opere de artă realizate de 
studenţii anilor precedenţi. 
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