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        Indicaţia metodică urmăreşte să transmită studentului 
cunoştinţe de bază, pentru îndeplinirea lucrărilor practice la 
disciplina ”Studiul Formei”. 

În anul doi de studii sunt elucidate teme ce au ca subiect 
generalizarea şi construcţia formei generalizate. 

Cursul este preconizat pentru studenţii cu învăţământ la zi şi 
cu frecvenţă redusă la specialitatea “Desing Interior” a Facultăţii 
Urbanism şi Arhitectură. 
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INTRODUCERE 

Primul compartiment în anul doi studiază desenul de creaţie, 
posibilităţile grafice de reprezentare în desen, experimentarea 
materialelor şi instrumentelor utilizate în grafică.       

Se analizează constructiv formele complicate şi se foloseşte 
mai larg tonul şi efectele tonale. 

În al doilea compartiment în anul doi de studii, se cercetează 
utilizarea materialelor moi. La acest compartiment se dezvoltă 
individualitatea studentului, capacităţile fiecăruia în parte. 

 

1. DESENUL  DESIGNERULUI 

 
În baza cunoştinţelor şi priceperilor obţinute, desenul trece 

într-o altă fază, unde se dezvoltă aspectul creativ al desenului. 
Partea a II-a a studiului conţine două compartimente distincte: 
desenul academic, prin studiul formelor clasice arhitecturale de 
gips, se mai numeşte şi armonia, datorită armoniei între conţinut 
şi formă a studiului şi desenul creativ realizat în “material moale”-
cărbune, sanguină, sepia…, utilizând subiecte de interior, sub 
diferite aspecte. 

Creaţia în material face referinţe la desenul creativ realizat 
în “material moale”- cărbune, sanguină, sepia…, aduce studentul 
la o nouă performantă, care îi permite o libertate în exprimare, prin 
crearea formelor decorative, plastice, stilistice în realizarea 
compoziţiei grafice. 
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