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Arte vizuale și abilități practice 
Ghid de predare integrată a artelor plastice și a lucrului manual

în grădinițe și școala primară

Dezvoltare de concept, indicații metodologice

Manualul pe care îl lansăm ca instrument de lucru cu copiii de grădiniță – sau, după caz, din cla-
saele primare – va conține temele incluse inițial în aria artelor vizuale (plastice și decorative), pe de o 
parte, și pe cele ale activităților practice (lucru manual), pe de altă parte, deoarece, în realitate, aceste 
obiecte de studiu sunt foarte greu de separat. Prezentarea lor într-o viziune nouă, integrată, la sugestia 
Ministerului Educației Naționale, va facilita copilului dezvoltarea gândirii, extinderea posibilităţilor sale 
de comunicare prin imagine și gest artistic, bazându-se pe potențialul trăirii și expresiei. 

Deși acest tip de implicare poate părea inițial doar o formă de relaxare, care să îndepărteze tensiu-
nile, frustrarea, prin descătușarea libertății și creativității – el este un proces psihic și neurologic extrem de 
complex. E esențial să se desfășoare în condiții optime la această vârstă a copilului, întrucât îl pregătește 
să interacționeze cu toate celelalte materii școlare – și, chiar mai mult, cu provocările vieții înseși. Exer-
sarea memoriei, formarea abilităților artistice și a celor legate de manualitate, dexteritate, kinestezie, 
antrenează creierul, dezvoltând simultan exprimarea verbală și gestuală, sprijinind achiziționarea scri-
sului și a cititului. Prin artă se realizează cu măiestrie esențiala dezvoltare personală, educația civică și 
morală. De asemenea, tipul de gândire artistică propune cu naturalețe exerciții în primirea și înțelegerea 
abstractului (geometria, matematica), inițiază copilul în cunoașterea legilor ce guvernează natura (bi-
ologia, anatomia, fizica, astronomia) sau în perceperea esenței celorlalte arte (muzica, poezia, teatrul, 
coregrafia, cinematografia). Aceasta pentru că cele trei valori umane fundamentale – binele, adevărul și 
frumosul – rămân mereu împletite, copilul nedespărțindu-se de ele, oricare palier al realului l-ar traversa.

Instrumentul didactic de față propune în explorarea lumii o abordare spirituală, creaționistă, 
integrată blând într-un context ludic. Din experiența de părinte și educator am observat ușurința cu 
care copilul își apropie și asimilează conceptele în măsura în care acestea îi apar drept fenomene famili-
are, atunci când își poate imagina și își poate personifica un Creator ca prim motor al Universului.

Maria Stănciugelu
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Această atitudine completează armonios ceea ce s-a concluzionat cercetând acest domeniu atât de 
vast al creativității infantile: talentul, sensibilitatea, empatia, unicitatea expresiei lăuntrice, ineditul exte-
riorizării, originalitatea în redarea formală, nevoia de a nota achizițiile din plan cognitiv, impregnându-le 
pe diverse suporturi în viața de zi cu zi, ușurința de a deprinde un meșteșug, îndemânarea, respectul față 
de tradiție – toate sunt etape de însușire ale aceleiași ocupații esențial umane: cea de a desăvârși materia, 
investind în gestul artistic gândire și afecțiune. 

Competențele generale vizate, care jalonează achiziţiile de cunoaştere şi de comportament ale 
elevului pentru întreg ciclul preprimar și primar au ca etape, pe ani de studii, competențele specifice. 
Acestea sunt:

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte 
familiare
Competențe specifice:
a. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o anumită secțiune artisti-

că, care reflectă un context familiar copilului
b. Observarea liniei, a punctului și a petei de culoare în ipostaze recognoscibile în spațiul în-

conjurător
c. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual.

2. Realizarea de creații funcționale sau estetice utilizând materiale și tehnici elementare di-
verse
Competențe specifice:
a. Observarea unor caracteristici importante ale materialelor întâlnite în mediul familiar
b. Manifestarea liberă a ideilor și a trăirilor personale, apelând la forme de exprimare specifice 

artelor
c. Realizarea de aplicații, compoziții, obiecte, construcții ușor de montat, pe baza interesului 

direct
d. Transformarea unui material prin tehnici simple
e. Descoperirea utilității obiectelor realizate prin efort propriu
f. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă în care se asociază elemente 

de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.

Pentru realizarea lor, dorim să venim în întâmpinarea profesorilor din cadrul învățământului pri-
mar prin acest instrument de lucru, oferind exemple de activităţi de învăţare care să pună consecvent în 
lumină izbânzile copiilor. Prin acest manual ne propunem să deschidem un evantai creativ de strategii 
didactice care se vor adapta, bineînțeles, diferitelor contexte de învăţare. 

Exemplele de lecții au valoare orientativă, ele pot fi adaptate, schematizate sau dimpotrivă, 
îmbunătățite, ținându-se cont de vârsta civilă și psihică a fiecărui copil, de interesele, ideile și posibilitățile 
acestuia, de mijloacele şi materialele pe care le are la dispoziţie, bineînțeles, raportându-ne mereu la spe-
cificul disciplinei. Toate acestea presupun personalizarea demersului didactic, prin implicarea activă şi 
afectivă a profesorului de la clasă, sprijinit îndeaproape de părinți și aflat într-o permanentă comunicare 
cu aceștia.

Conţinuturile învăţării pentru cele două domenii integrate sunt centrate pe următoarele secțiuni:
- Desen
- Pictură
- Modelaj
- Textile şi hârtie
- Construcţii
- Foto-video
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Pentru evaluare (gândită ca activitate de învățare), vom avea în vedere monitorizarea evoluției 
fiecărui copil în contextul achizițiilor sale, iar nu prin comparație cu ceilalți copii. Vom adopta metode 
moderne – precum observarea sistematică a comportamentului școlarului, portofoliul, realizarea de pro-
iecte în care să-și valorifice rezultatele în plan cognitiv și practic, să-și afirme valorile sau să-și exprime 
atitudinile, în contexte familiare, ideal sincretice. 

Fiecare copil va fi încurajat în activitatea de învățare și evaluare să-și manifeste originalitatea și 
să-și motiveze liber alegerile și va fi felicitat pentru progresul său. Se va pune accent pe recunoașterea 
experiențelor de învățare și a asimilării competențelor dobândite, în cadru informal sau nonformal. De 
asemenea, este bine de conștientizat faptul că mereu, în cazul copiilor și cu precădere la materiile artisti-
ce, este important procesul, și nu produsul. Așadar, nu se va nota producția artistică finală, ci implicarea, 
asumarea experienței de învățare.

***

Cum gestionăm, așadar, lecțiile? În cadrul întâlnirilor se propun unități de învățare, care conțin 
de obicei și teme plastice. Tema e ambalată atractiv, pentru a fi oferită micuților într-o poveste, într-un 
jurnal de călătorie sau într-o serie de experimente prin care el învață anumite conținuturi obligatorii. 

În ceea ce privește primul an de studiu, informațiile de bază vor fi prezentate preșcolarilor sau 
școlarilor în termeni simpli, urmând ca în anul următor să fie dezvoltate, adaptându-se limbajul și cerințele 
vârstei psihice a copiilor. Precizările terminologice la grădiniță sau clasa pregătitoare nu sunt obligatorii. 

Detaliile li se vor oferi atunci când ei le cer, fără a se pune nicio presiune asupra elevilor. Ele apar 
orientativ în text, ca un cufăr cu comori ascunse, ca să le avem în eventualitatea în care copiii extrem de 
pasionați ne vor chestiona suplimentar. În fiecare grup este cel puțin un copil care vrea și cere mai mult! 
Ei oricum ne provoacă perpetuu, și la sfârșitul fiecărei zile de școală trebuie, ca adulți, să alergăm pentru 
ei la enciclopedii și dicționare, să le putem oferi răspunsuri la întrebări uimitoare! Pentru astfel de curioși 
propunem și câteva lecții facultative, marcate ca atare. 

Așadar, temele plastice (conținând zestrea cognitivă de asimilat) sunt aceleași pe parcursul pri-
milor ani de școală și e necesar să fie rezolvate prin aplicații practice, prin intermediul unor subiecte ale 
lucrărilor copiilor. Desigur, la decizia dascălului, o unitate de învățare se poate preda, aplica, fixa și, la 
final, evalua pe parcursul mai multor ore de studiu. În unele zile dezvoltăm jocuri, în altele intreprindem 
cercetări științifice, în altele deprindem meșteșuguri, în altele dăm probe de măiestrie. 

Ceea ce vă sugerăm este o paletă de idei care, calitativ și cantitativ, ar trebui să fie îndeajuns, aco-
perind numărul de întâlniri stipulate în structura acestor ani școlari. Conceptul conținuturilor de învățare 
este concentric. În cazul fiecărei unități propuse am menționat cel puțin trei variante de subiecte pentru 
aplicațiile practice (atunci când sunt recomandate). Sunt tipărite în culori diferite, în funcție de gradul 
de dificultate: albastru este varianta mai simplă, care se va aborda la grădiniță sau la clasa pregătitoare, 
verde este varianta de dificultate medie, care se va putea lucra la clasa I și a II-a, iar violet e varianta mai 
complexă, care poate fi propusă în cadrul claselor a III-a și a IV-a.

 
Provocările cărții pot fi luate în serios acasă împreună cu mami sau tati! Ar fi nemaipomenit ca 

și ei să fie antrenați, măcar din când în când, într-o frumoasă investiție de timp împreună cu copilul. Ce 
surpriză ar fi să aflăm că astfel de părinți există ascunși printre noi! Exact acest gen de lucrări așteptăm 
cu emoție să fie primiteku la adresa de e-mail a editurii, în vederea ilustrării altor cărți de copii... Ele ar fi 
cel mai sublim dar... și semn că semințele presărate de cartea noastră au prins – și țâșnesc muguri!

Vă mulțumim pentru încredere. Pentru dragoste. Pentru alegere. Pentru prilejul pe care ni l-ați 
oferit de a interacționa și a vă îmbrățișa, prin file, miracolul pe care l-ați născut în lume.

Echipa de redacție
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De ce un manual nou?

Să ne gândim la începuturi. La primele momente când pruncul simte nevoia să lase urme plastice 
pe unde trece. La vârsta primelor grifonaje, mult-încercatele și mult-pedepsitele măzgăleli. La primele 
interacțiuni voluntare ale micuțului cu lumea. Ne frământă o mulțime de întrebări.

De ce începe astfel? De ce nu e benefic să intervenim corectând – sau, mai ales, interzicând? Va 
căpăta oare sens cândva, în dezvoltarea copilului meu, etapa aceasta? Va deveni oare el vreodată artist? 
Va aduce o schimbare în jur? Va face el, pe undeva, diferența?

Trebuie să știm că atitudinea noastră de acum e cea care va decide evoluția sa ca identitate ire-
petabilă în lume. Ca dascăli sau ca părinți, suntem copleșiți, invizibil, de o responsabilitate – în mod 
paradoxal puternică și delicată – care ne onorează.

Trebuie să-i fim alături. Să ne informăm perpetuu. Trebuie să știm mereu de ce. Pentru el! De-
oarece va veni o zi când nu vom mai face față întrebărilor lui. Și tocmai aceea va fi ziua încununată cu 
zâmbet și cu victorie!

De ce? În ochii adultului, copilul pleacă în prima sa călătorie creativă în jurul vârstei de 2-3 ani, 
de la nonfigurativ (reprezentări cărora adultul nu le poate atribui nicio semnificație, părând, la prima 
vedere, că nu figurează nimic) – pe care însă cel mic şi-l asumă, subiectiv, ca pe un tip de „realism” (el 
fiind convins de asemănarea cu realitatea). La început, copilul lucrează cu reprezentări mentale, desenând 
nu ceea ce „vede” sau ce-i explici, ci ceea ce „ştie” – și „aşa  cum ştie”. De-abia după vârsta de 4-5 ani, 
statistic vorbind, începe să opereze cu imagini create în urma observării.

Pe măsură ce creşte, achiziţionând în planul cunoaşterii, evoluează către o simbolistică proprie, 
apoi către reprezentarea cât mai fidelă a realităţii, cu sau fără conotaţii artistice (aceasta depinzând în mod 
cert de înclinaţiile sale, de educaţia primită în familie sau în instituţia de învăţământ).

An
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Prefață către dascăli și părinți
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Copilul mic creează dezinvolt, fără a conştientiza faptul că lucrările lui ar putea fi „artă”.                    
El pictează, desenează sau modelează pentru bucuria lui şi a celor din jur, iar creaţiile lui traduc acte de 
comunicare pe care încă nu le poate redacta în cuvinte, ci îi devin propria modalitate ludică de a investiga 
lumea vizibilă – altfel spus, un mod cuceritor de a-şi lua notiţe din realitate.

 Scopul creaţiei lui este „frumosul” doar în accepţiunea acestuia ca formă finală apreciată de adul-
tul-ţintă. Din acest motiv, majoritatea copiilor-artişti sunt frustraţi încă de la primele încercări din pricina 
unei atitudini ignorante a celor din jur care, nefiind specialişti nici în educaţie, nici în psihologie – şi cu 
atât mai puţin în expresia artelor vizuale –, ajung să traumatizeze la nivel afectiv sau mental copilul. 
Având o experiență de mai bine de 15 ani în sistemul de învățământ, pot admite că au existat generaţii 
întregi de copii cărora, în loc să le fie stimulată creativitatea, le-a fost inhibată programatic – și aceasta 
chiar de către manuale de artă şi de către metodologii nepotrivite (de pildă, o mare parte a celor tipărite în 
perioada comunistă urmăreau în educaţie mai cu seamă obiective politice). Din păcate, cel puţin în câm-
pul învăţământului preşcolar și al școlii primare, aceste soluții nu au fost reconfigurate, încă, iar pe piaţa 
educaţiei românești nu s-au formulat alternative conforme cu descoperirile în plan pedagogic, psihologic 
şi estetic, strategii care funcţionează de decenii în alte ţări.

De aceea, considerăm că este necesară o reevaluare a principiilor după care îi ghidăm estetic pe 
copii, împărtășindu-le o viziune relaxată, cuceritoare, armonioasă, eliberatoare (asemenea unei evadări 
spirituale!), asupra a ceea ce va trebui să realizeze la orele de Arte Vizuale. Prin încurajarea formelor de 
exprimare plastică, inventivitatea lor va putea fi stimulată în toate aspectele vieţii.

De ce arta?

„De ce să investim energie într-un domeniu care, pentru noi, nu echivalează cu succesul?” – poate 
s-ar întreba unii. Pentru că da, la noi, câmpul artistic în învățământul de masă este încă, pe nedrept, ne-
glijat, și obligat prea adesea să se rezume la o singură întâlnire pe săptămână. 

Căci, din păcate, arta e asociată cu o activitate superficială, cu nevoia de destindere sau cu diver-
tismentul. Complet fals. Arta nu este o formulă de relaxare, ci însăși chintesența comunicării. La începu-
turi se identifica ritualului, relaționării cu divinul, păstrându-se asumarea și sobrietatea ce derivă de aici. 

La origine este vehiculul prin care se transmit mesaje – și, atunci când reușești să te faci înțeles, 
te eliberezi și de frustrarea lipsei de împărtășire cu celălalt. Prin urmare, detensionarea este numai o 
consecință firească, iar nu un scop în sine.

Prin activitățile creative, școlarul învață; prin arta lui, copilul transmite – în fapt, prin desenul lui, 
copilul scrie, își notează și reține fragmente din realitate. Își zugrăvește percepția lui asupra a ceea ce a 
aflat – iar noi putem să-i deslușim sentimentele din eseul plastic pe care ni-l oferă. Așadar, arta are și un 
rol proiectiv, se aseamănă unui interviu. 

Arta oferă elocvența și eficiența unui concept, soluția unui manifest nonagresiv, prin investirea de 
gândire în demersul artistic-ludic. Prin modalitatea expresiei artistice putem să modelăm cel mai lesne 
caracterul copilului, arta fiind mediul ideal prin care reușim să-i transmitem informație și în oricare alt 
domeniu științific. Prin urmare, ca dascăli, stăm pe o ladă de comori. E indicat s-o deschidem, să le ofe-
rim copiilor alternative de comunicare, de investigare, fixare și stocare a conținuturilor învățate. 

De aceea se face simţită necesitatea apariţiei atât a unor traduceri, sinteze, cercetări practice amă-
nunţite în domeniu, cât și a manualelor alternative cu o perspectivă proaspătă, viguroasă, pentru acest 
segment vocațional, lucrări cu o viziune pozitivă, menită să le valorifice copiilor entuziasmul, inteligenţa 
și forţa de expresie. 

Fundamente practice și teoretice

Demersurile care au pregătit apariția acestei alternative sunt sprijinite pe un studiu inițial 
desfășurat în mai multe instituții de învățământ. Am conceput, predat și evaluat fiecare idee alături de 
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Unități de învățare
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 Despre joc ca activitate de învățare

Această lecție este (surpriză!) dedicată părinților. Profit de faptul că metodologia propusă de Mi-
nister ne-o cere (din fericire), și voi anunța că, în cadrul acestul concept, am desemnat ca tocmai prima 
oră de artă să se desfășoare cu colaborarea și participarea părinților! Prin urmare, doamnelor și domnilor, 
aveți onoarea de a vă pregăti. Orice pedagog, indiferent de materia pe care ar preda-o, nu știu dacă vă 
imaginați, dar înainte de orice lecție din an își face temele. Ne pregătim conștiincios pentru copiii dom-
niilor voastre, citim, ne punem la punct cu ultimele noutăți, căutăm, sortăm materiale didactice... Dacă 
urmați pașii indicați aici (doar aveți în mână un manual!) veți reuși o activitate impecabilă. Primul lucru, 
documentarea. E despre joc. O publicăm mai jos.

Așadar, parcurgeți încă de acasă textul ce urmează, după care veți primi noi indicații:

În momentul de față, copilul are nevoie vitală de reîntoarcerea la joc – pentru că, în aceste vre-
muri, jocul copilăriei sale a fost furat și înlocuit cu surogate care funcționează cu fisă și se opresc după 
câteva minute. În timpurile moderne, părinții se luptă din răsputeri „să umple timpul” copilului, plătind 
pentru asta sume astronomice. 

Jocul a devenit, din activitate nelucrativă prin excelență, o afacere care produce bani. În vremea 
copilăriei noastre, tocmai orele lungi de așteptare și teama îmbrățișării plictisului ne erau profesor de cre-
ativitate. Întorși de la lucrul istovitor, părinții ne găseau legănând în brațe bebeluși din pănuși de porumb 
sau împletiți din fire de pipirig, netezindu-le părul de mătase prelungă și croindu-le cântece de leagăn 
(scoteam dintr-un foc o „activitate integrată” cu dramă, artă, meșteșug, poezie și muzică, fără trainer, fără 
animator). Ne coseam singuri păpuși din cârpe, iveam păsări din vreascuri și măciulii de mac, turme din 
lutul sclipitor, pudrat cu cuarț, pe care-l vărsa ploaia în ogradă. 

Le simțeam personajelor chipurile acolo, nu trebuia decât să întărim câteva volume, ca de îndată 
să le eliberăm vii și să le admire toată lumea cu uimire. Din câteva tușe aveam o jucărie nouă! Căutam 
expresivitatea în materie; vietățile ni se revelau singure. Procesul decurge la fel în orice context, și azi. 
Continuă cu naturaleţe, întrucât, la bază, totul derivă din aceeaşi ocupaţie a minţii noastre, chiar dacă cel 
care creează are o vârstă foarte fragedă. Este vorba despre o modalitate de redare a înţelesurilor formei 
semnificante, ca expresie a condiţiei umane.

Copilul și dorurile lui de frumos zidite în ADN au rămas neschimbate de la nașterea lumii. 
Diferența între timpul nostru și cel de acum e că noi aveam acces la apă, la țărână și glod, la buruiene și 
copaci, la pietre, licheni, mușchi, frunze, paie, pene, la colb și bălegar! Mângâiam iepuri, arici și găini, 

Arta ca regăsire
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iar nu tablete... Aveam, la atingerea de ele, trăiri intense. Și o libertate nedefinită de niște... pereți. Oameni 
buni, din patru în patru ani ploua cu cărăbuși!

Ei, în schimb, sunt copii de gresie salubră. Cărora li se fierb jucăriile, vesela, lenjeria de pat, stra-
iele! Creștem o generație de copii-de-mochetă, care se mișcă într-un univers măsurabil în câțiva metri 
pătrați. Un univers restrâns și... fiert! 

Or, copilul are nevoie esențială de înțelegerea lumii prin senzorial, are nevoie de mișcare și de 
acțiune, de regăsirea voluptății dialogării cu elementele naturale. De bucuria cufundării mâinilor în argi-
lă, în sacul cu grăunțe, în pulbere, de scârțâitul de greiere al peniței cu tuș pe obrazul hârtiei, de ascuțitul 
bețișorului de desenat schițe, de faptul că la apăsarea pensulei, pânza îi răspunde cu o vibrație elastică. 
De încântarea strălucirii acuarelelor vii prelinse pe desen. De mirosul de poveste care se ridică în aer când 
desfaci borcanele cu vopseluri!

Un bun prilej este să-l încurajăm să se exprime într-un tărâm care, în vremurile de azi, le permite 
încă o astfel de întâlnire plină de fior: în ceea ce noi, cei mari, numim artă. Și să-i lăsăm și lui la îndemână 
toate aceste materiale surprinzătoare cu care arta lucrează.

...Acum le veți preda o temă.
Tema de astăzi este să vă amintiți, să reorganizați în minte și să le povestiți despre un joc din 

propria copilărie. Mai mult: jocul dumneavoastră preferat.
Trebuie să vă fi plăcut unul. E posibil să mai aveți printr-o lădiță secretă până și bilele de sticlă 

care vă umpleau buzunarele în școala primară! Eu le mai am. Scoateți-le! Sau redesenați tabla de țintar! 
Eu alaltăieri i-am învățat pe ai mei cum se sărea „cafeluța” pe nivele de dificultate, la elastic. Eram un 
săritor de elastic neîntrecut, acum treizeci de ani!

Rememorați regulile unui joc, transmiteți-le copilului și jucați-vă cu el. Nu bănuiți ce energie îi 
veți dărui! Dacă v-a venit ideea să vă întâlniți la școală cu doamna, mai mulți, mămici și tătici, e nemai-
pomenit! Puteți prezenta pe rând diverse jocuri de demult și să le jucați cu toți copiii. 

La final, ascultați-le întrebările și... povestiți! Povestiți-le și seara, acasă. Vorbiți-le mult. Le e 
mult mai foame de amintirile dumneavoastră decât de ceea ce le-ați adus după o zi de muncă de la hiper-
market.

Comuniunea și comunicarea fac minuni.
Vor iubi școala, dacă lecțiile încep astfel.
Așa ar trebui să fie toată școala, toată învățarea. Un joc pe care cel mare îl dă mai departe, când 

nu mai are elasticitate să sară.
Vă îmbrățișez.
Aveți încredere în noi – și în ei.
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Multă lume se întreabă ce e ARTA – nu doar voi! – la deschiderea acestei cărți. Mai ales oamenii 
mari, mai ales cei care au citit mii de cărți, se frământă adesea: „Ce e arta? Ce e poezia?”

E greu de dat o definiție. Arta e un fel de vehicul ce transportă către ceilalți gândurile, ideile, ati-
tudinile și sentimentele noastre. Dar, luați aminte! Nu toate lucrurile pe care le experimentăm în suflet se 
pot și explica în cuvinte! Și atunci... avem această scăpare: să ambalăm gândul nostru într-o formă ușor 
de înregistrat cu ajutorul unuia dintre simțuri. Putem să manifestăm arta adresându-ne oricaruia dintre 
ele. Putem capta frumosul sau trăirile noastre și-l putem converti în artă ascultând, privind, mângâind, 
cântărind echilibrul, participând la mișcare. Putem exprima ce ne-a trecut prin minte sau prin inimă prin-
tr-o suită de gesturi, de imagini plastice, sonore etc, printr-un limbaj ne-vorbit – i se spune nonverbal.

Și avem un evantai enorm de posibilități de alegere. Artele vizuale, arhitectura, teatrul, muzi-
ca, poezia, fotografia, cinematografia sunt ramuri distincte ale artei, deși de multe ori colaborează între 
ele sau se inspiră unele din altele. 

Vi le-am prezentat, pe scurt, doar ca să vă faceți o idee despre varietatea lor. 

 Artele vizuale. Introducere. Clasificare

Noi ne vom ocupa, în principiu, de domeniul artelor vizuale, care, după cum observați chiar din 
denumirea lor, se realizează cu participarea simțului văzului. Vizual e ceea ce poți vedea. Asta nu înseam-
nă, desigur, că operele celorlalte domenii artistice ar fi cu totul invizibile, ci că în special cele pe care le 
vom studia în întâlnirile noastre se vor adresa cu precădere ochiului. La fel cum la muzică veți studia arta 
care se adresează în special auzului, prin armonia sunetelor.

Trunchiul artelor vizuale se desparte în două: ramura artelor plastice și cea a artelor decorative. 
Diferența e dată de funcționalitate. Lucrările de artă plastică pot exista de sine stătător, însă cele de artă 
decorativă, de cele mai multe ori, sunt concepute să înfrumusețeze un spațiu (interior sau exterior) deja 
existent. La rândul lor, aceste ramuri mari se desfac în altele, pe care le numim secțiuni. De asemenea, se 
pot răsfira și mai mult, pentru că fiecare secțiune se poate folosi de mai multe tehnici. 

Sună amețitor, dar această priveliște, ca din avion, nu este ca să-i reținem toate amănuntele. V-o 
arăt doar să ne uimim de diversitatea opțiunilor noastre, ca artiști, de a semăna în afară frumosul din 
mintea și inima noastră. Acesta este motivul pentru care vă încarc și vă prezint atât de multe informații: 
să vă fac poftă de lucru! Chiar vă rog să nu vă străduiți să rețineți tot. E doar o poveste – și, lungă fiind, 
știe singură să se cuibărească la pieptul vostru, știe și cât să se încolăcească, și cât să încapă. Doar să-i 
faceți puțin loc.

 Infinitul tărâm al artei. Artele vizuale

Artele plastice
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Deși au aceeași pregătire temeinică precum plasticienii, fiind colegi la aceeași universitate de 
artă, artiștii care au îmbrățișat arta decorativă creează propunându-și armonizarea operei lor cu un 
spațiu anume. Sau colaborează pentru desăvârșirea unei lucrări complexe, care reunește mai multe do-
menii artistice. Spre exemplu, întregesc un monument de arhitectură decorându-l cu paviment, mozaic, 
tapiserii sau vitralii. Înfrumusețează un interior cu piese de ceramică sau vase de sticlă, draperii unicat, 
covoare țesute manual, mobilier în stil. Sau participă la partea care se vede din montarea unei piese de 
teatru: costumele pe care le poartă actorii, decorurile, lucrările de butaforie (uneori este nevoie de obiecte 
care le imită pe cele reale, dar care nu pot fi deplasate pe scenă, cum ar fi stânci, castele, arbori, și atunci 
sunt replicate din materiale ușoare: carton, polistiren) marionetele pe care le mânuiesc păpușarii – toate 
sunt proiectate și lucrate de către niște artiști! Numele lor vine de la scenă: se numesc scenografi. Pregă-
tirea și misiunea actorilor este să ne spună povestea și să ne emoționeze cu interpretarea lor, nu să picteze 
peisajele din fundal și să se ocupe cu toate aceste detalii. 

Despre toate vom povesti la timpul lor. Vi s-au citit istorisirile Șeherezadei din „O mie și una de 
nopți”? Nu te poți opri din citit, pentru că toate evenimentele se leagă unele de altele și întâmplarile par 
că nu se mai termină. Așa e și povestea noastră. 

Secțiunile artelor decorative sunt mult mai multe decât cele ale artelor plastice.

Arta monumentală desăvârșește un spațiu deja construit de artiștii arhitecți, întregește frumusețea 
unui monument de arhitectură. Este impunătoare, după cum ne șoptește și numele ei, pentru că acoperă 
suprafețe uriașe. Dacă un plastician pictează pe pânza sa la șevalet, imaginați-vă, prin comparație, un 
maestru al artei murale care realizează, scenă cu scenă, la interior sau la exterior, fresca unei catedrale! 
Maeștrii artei monumentale împodobesc bisericile cu icoane și vitralii, palatele cu picturi parietale (pe 
pereți), cu mozaicuri și pavimente, pereții exteriori ai cladirilor cu tehnici spectaculoase precum zgrafitto.

Artele textile creează materiale noi și contexturi. Lucrează în aceeași măsură cu simțul văzului 
(pentru culoare) și cu cel tactil (al pipăitului), ba chiar și puțin cu cel al auzului: imaginați-vă că până și 
cum foșnește mătasea contează pentru acești artiști! E o artă de mângâierile căreia se pot bucura și oame-
nii care nu pot vedea. Imaginile artistice ți le pot întregi și palmele tale, pipăind. Imprimeria, tapiseria, 
țesăturile, împletiturile, broderia, obiectul textil, miniatura textilă... sunt o lume aparte. Abia aștept să vă 
dau detalii în capitolele care urmează!

Designul vestimentar creează schițele și prototipurile pentru industria modei. Creatorii de modă 
se inspiră din istoria costumului și aduc mereu idei proaspete, interesante, de bun gust, inventând colecții 
de haine și accesorii. 

Scenografia vine în întâmpinarea artiștilor din lumea teatrului, după cum v-am exemplificat puțin 
mai sus. Scenografii sunt artiștii cărora le datorăm decorurile unei piese, costumele, butaforia, construi-
rea păpușilor, a măștilor etc.

Artele decorative

 Secțiuni și tehnici 
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 Conservare. Presare 

„Comorile” se păstrează în visterii. Nu știu dacă ați înțeles asta de la cei mari ai casei (ar fi trebuit 
să vă spună!), dar există o coincidență: de cele mai multe ori, vistieriile sunt niște caiete sau niște cărți.

Ce-ar fi să luăm degrabă unele și să ascundem în ele comorile noastre? Dacă o să conservăm așa 
o parte din materialele pe care le-am colecționat din natură, ne-ar putea fi de ajutor mai târziu. Pe măsură 
ce ne vin idei, ne vom putea aproviziona din ele, dacă le avem ordonate undeva.

De aceea, e bine ca fiecare dintre noi să avem o grădină suspendată, măcar una suspendată în... 
bibliotecă. Eu am! Pot să mă bucur iarna de petale subțiri, presate, iar primăvara de frunze aurii. Cum să 
faceți și voi la fel?

Bobițele, semințele și toate trofeele zburătoare din copaci se păstrează în cutii închise – dar prin 
care să poată respira. Cum ar fi cutiuțele de carton, cu capac. Sau săculeții de pânză, strâns legați la gură. 

Și asta pentru că ele, în timp, continuă să se usuce (conțin apă care are încă nevoie să se evapore) 
și trebuie ferite de insectele pofticioase, ca să nu-și legene culcuș înăuntru.

Frunzele se simt nespus de bine în cearșafurile cu litere ale cărților vechi, între coperte severe și 
groase. Și florile, întocmai. 

Tehnici specifice lucrului  
cu materiale din natură
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Filele aspre, absorbante, sunt ca așternuturile de bumbac, trag umezeala, așa că planta se deshi-
dratează ușor, păstrându-și uneori și culoarea proaspătă... Iar când o să citești texte ilustrate cu speciile 
culese chiar de tine, o să ai impresia că ai contribuit și tu la imaginile poetice de pe pagină! Când ai poftă, 
ridici de subsuori florile de acolo și faci colaje sau felicitări.

Nu-i greu. Cerem o carte sau o agendă veche și așternem la presat plantele culese.
Pentru data viitoare, vă aștept la școală cu ea. Nu uitați să vă pregătiți. E nevoie de câteva zile să 

se usuce, așa că apucați-vă de-acum! Am un plan parfumat.
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Ți-a plăcut joaca noastră de detectiv de pân-acum?

Hm... cred că ești suficient de pregătit (ca și cum inima ta a urcat destule scări!) încât să poți cere 
acum minții să împletească ceva.

Privind la tot ce-ai strâns, îți dai seama că, la fel cum în orice joc ne prefacem că unele lucruri 
sunt cu totul altele (și asta facem de mici, fără efort), tot timpul ne jucăm de-a ceva. Îți dai seama că ne 
prefacem, nu? Asta se cheamă joc de rol. Ia să-l transpunem în artă acum!

Hai să ne prefacem că, luându-ne după formele frunzelor colecționate în ierbar, ele ar fi fragmente 
ale altor imagini. Vedeți, fiecare frunză seamănă cu ceva. Hai să golim imaginația de soluții! Hai să ne 
luăm la întrecere – cine găsește mai multe variante pentru ce poate închipui o frunză? Sau chiar mai multe 
frunze la un loc. Să căutăm expresivitatea înăuntrul chipului oferit de natură.

Ne alegem un carton pentru fond. Colorat – sau nu. Poate fi și hârtie veche, scrisă, pe care o re-
ciclăm. E mai interesant. Folosim sau nu forfecuța, ca să reconturăm suprafața plantei. Folosim sau nu 
suprapunerile.

Culorile frunzelor și florilor presate se vor lega de la sine în mod armonios, doar sunt din aceeași 
familie de culoare.

Alegeți-vă un subiect care vă bucură: peisajul, lumea acvatică, insectele, păsările... 

Înarmați-vă cu forfecuță și lipici și... la joacă! Iată ce propuneri au avut o parte din copiii cu care 
m-am întâlnit până astăzi:

Colaj utilizând plante presate

Miriam Dragomir Gavril  Oprea

O lume înmiresmată
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Repede-repede să-mi trimiteți și voi pe adresa mea fotografii cu invențiile voastre!

 Simina Oprea Iulia Popescu

Miriam Dragomir
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Știința, savanții și lumina

Știați că acum mai bine de trei sute de ani a existat un savant (avea o minte strălucită: era mate-
matician, fizician, astronom, filosof ... și încă multe altele!) care a fost pasionat de  natura, proveniența și 
însușirile LUMINII? Numele lui este Sir Isaac Newton – el este cel care, studiind îndelung, a descoperit 
o mulțime din principiile opticii. Vă întrebați ce este optica? Este o ramură a științei care cercetează 
modul în care se produce LUMINA (ce sursă are), apoi cum se propagă (cum înaintează în diverse me-
dii), cum interacționează la întâlnirea cu alte substanțe, ce însușiri are. Acest legendar domn Newton era 
animat de o mirare continuă, își punea necontenit întrebarea „De ce?” și, când afla un răspuns, mai făcea 
un pas în tunelul curiozității, până la un nou „De ce?”. Astfel a ajuns să numească, să enunțe (adică să 
formuleze corect, într-o propoziție, ideea sa despre ce se întâmplă), să analizeze, să calculeze și să de-
monstreze o mulțime de legi potrivit cărora iau naștere fenomenele din natură. 

Bineînțeles că legile existau deja, înaintea savanților, Dumnezeu a creat întreg Universul și a pus 
legi după care să funcționeze. Iar oamenii de știință, uimiți de înțelepciunea firii, le caută și le înțeleg la 
un moment dat. Și le exprimă în cifre, ecuații, tabele și grafice, pentru a putea să ni le expună și nouă, și 
pentru a le ține evidența în registrul uriaș al descoperirilor, pentru mai departe, când toate informațiile vor 
putea interacționa unele cu altele și se vor putea ivi invenții și mai năstrușnice. 

Și vă mai spun ceva: când știința reușește să explice o minune, nu o anulează. Doar o anali-
zează și ia notițe. Miracolul a existat și va exista în continuare. Normal că pentru orice lucru extraordinar 
există o explicație. Din acest motiv îi admir atât de mult pe oamenii de știință. Pentru că nu se mulțumesc 
să constate că lucrurile există. Ei, ca și filosofii, se minunează continuu, ca și cum nu i-ar fi părăsit copi-
lăria niciodată. Și, pentru că nu cruță niciun efort, pentru că muncesc până la epuizare, pentru că-și iubesc 
vocația și respectă așezarea fiecărui fir din Univers, li se descoperă, spre bucurare și nouă mirare, și de ce.

Și voi sunteți un fel de oameni de știință, pentru că și voi iscodiți lucrurile și vă puneți întrebări, 
nu? Spre exemplu... cred că v-ați dorit mereu să știți de unde vin culorile. Care e sursa lor. Vă dezvălui 
imediat. În primul rând, pentru culoare, ne trebuie un receptor. Adică un organ care strânge date (cum 
v-am povestit ultima dată) – care, în cazul luminii și culorilor, este ochiul. 

Tot ceea ce poate înregistra ochiul uman, întregul mănunchi de culori și nuanțe se numește „spec-
tru cromatic” (adică al culorilor). „Spectru”, la modul general, se traduce într-un fel de evantai. Poți să 
ai un spectru de meserii din care să alegi, un spectru de variante de concerte la care să te duci și, tot așa, 
ceaiurile de plante au un spectru mai larg de afecțiuni pe care le tratează. Doar că acum vom analiza ce 
culori compun spectrul cromatic.

Voi cunoașteți culorile? Câte oare?... Da, sunt cele pe care le putem observa în 
arcul curcubeului. Începând cu roșu, oranj, galben – și continuând cu verde, albastru, 
indigo, violet. Știți că nimeni nu poate să le numească chiar pe toate? Asta pentru că, 
practic, paleta este infinită, din cauza tuturor combinațiilor posibile între ele. Vom face 
astăzi exerciții de recunoaștere. Un joc nou:

Culorile spectrului
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Runda întâi: 

Haideți să aducem toate creioanele din cutie, pătrățele de hârtie sau stofă, (care au o singură cu-
loare), chiar și alte obiecte pigmentate viu sau, dimpotrivă, mai șters. Le numim, le grupăm pe asemănări 
sau potriviri, așa cum simțim. Sunt o mulțime de roșuri, de verzuri, de brunuri, și tot așa. Astăzi vom 
construi un panou la care vom lucra în grup. Fiecare fragment  de hârtie colorată sau de stofă recunoscut, 
cu răspuns confirmat de doamna, se prinde în colecție, lângă un altul apropiat, ca „familie”. Încercați să 
denumiți și nuanțe neobișnuite, cărora adulții nu le-au dat nume, dar pe care voi le puteți numi cu cuvin-
tele voastre. În familia roșului există: roz, cyclamen, purpuriu, bordeaux. Apoi, pe lângă verdele clasic 
mai avem și oliv, și kaki, iar albastrul poate fi bleu, turquoise, bleumarin... Însă puteți adăuga unele noi, 
cu nume date de voi.

O paranteză largă pentru curioși: sigur că artiștii citesc de pe tuburile de culoare din magazin alte 
denumiri, mult mai grele: roșul poate fi permanent, vermillon, albastrul e cobalt sau ceruleum, verdele e 
crom ori veronesse. Maroului îi zice siena arsă. Sună prea caraghios deocamdată. Nu mai zic de decora-
torii profesioniști, care au mii de coduri de culoare de reținut!!! Uitați, ca secret, unul din tonurile de alb 
murdar ivite spontan pe paleta mea de acuarele postată la începutul paginii, pe undeva în dreapta sus, se 
numește profesionist ”mineral spring/izvor mineral 147-1”. Vă implor, nu rețineți asta! V-am zis doar ca 
să vă amuzați și să înțelegeți că pe toate, chiar pe toate, n-o să le știm niciodată. De fapt asta e fascinant 
la spectru. E infinit! Și cuceritor!

Runda a doua:

Cineva numește un obiect. Colorat. Care are o culoare consacrată, numai și numai a lui. Cum ar 
fi... portocala! Dacă însă el are, să zicem, două variante de culoare, o specificăm pe cea la care ne-am 
gândit (cerul la prânz sau cerul la miezul nopții, soare la amiază sau la apus, frunză vara sau toamna). 
Nu vom spune însă floare, pentru că floarea poate avea o mulțime de culori. Vom alege cuvinte precum 
kiwi, lămâie, cireașă, zmeură, afină, praz, broccoli, usturoi, morcov etc. Noi, ceilalți, ne anunțăm ridicând 
mâna și ghicim culoarea, fără să vedem obiectul. Ne bazăm doar pe experiența minții noastre de a face 
asocieri. E un exercițiu important pentru lecțiile care urmează.

Runda a treia:

Ne vom face un cod de culori, unic, al echipei noastre, ca să ne îmbogățim puterea de imaginare și 
exprimare, atât în cuvinte, cât și tăcut. Asta pentru că și în artă, în memoria noastră, trebuie să se găsească 
un sertar cu denumiri cât mai variate ale acestor culori. Cu cât sunt mai multe și mai sensibil nuanțate, cu 
atât vocabularul nostru, plastic sau verbal, e mai rafinat și mai puternic, și vom putea să ne facem mult 
mai bine înțeleși. În viață, comunicarea este totul.

De pildă, ați observat că și lămâia, și banana sunt galbene – însă galbenul lor are strălucire diferi-
tă. Așa că, hai să enumerăm, la familia „galben”: galben-banană și galben-lămâie. Mai departe, căutăm 
împreună cu doamna. Galben-muștar. Galben de șofran. Galben-pai. Galben...de păr blond!

În timpul rămas până la finalul lecției, luați toate familiile de culori la rând și creați-le coduri noi. 
Botezați-le voi! Nu există răspuns greșit!
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 Sticluța cu amintiri

Știu mâhnirea aceea veche, a ta. Și eu o am uneori. Adulții iau în râs oameni serioși ca noi doar 
pentru că facem dezordine, că ne murdărim sau că avem o bucurie inexplicabilă în a ne piti în cămară și 
a ne vârî mâinile în sacii reci cu grăunțe sau făină... Cred din răsputeri că acestea nu sunt atracții de care 
să ne lipsim! Întâlnirea cu chipurile nenumărate în care ni se arată lumea înconjurătoare ne ține sănătoși, 
ne liniștește când suntem tensionați și ne dă curaj când voiam să abandonăm lupta. Prin ele, natura stă 
cu mâinile pâlnie la urechea noastră și ne cheamă acolo, în copilăria părinților, care, spre deosebire de a 
noastră, avea toate aceste daruri la discreție.

Știu că oamenii mari se supără pe noi când ne jucăm la apă, când tropăim în băltoace, când ne 
alunecă pantofii în noroi. Când murdărim colanții albi așezându-ne în iarbă. Când împrăștiem pămân-
tul de la ghivechiul cu ficus pe salubra gresie. Când adunăm prafuri, semințe și tot felul de lichide și le 
ascundem în sticluțe și în cutii. Nu-și dau seama că noi suntem generația copiilor crescuți pe covor, că 
n-avem voie verde în genunchi, că nu avem vițel de mângâiat și nici nuc să ne cocoțăm, în grădină. 

Știu o soluție prin care să ne punem la păstrare amintirile frumoase, prafurile și grăunțele care ne 
fac poftă. O temă nouă, care se poate desfășura atât acasă, cât și la școală, de preferință cu puțin ajutor 
din partea părinților. 

Atenție! Ca să se conserve bine, ne trebuie un recipient. Pune ochii pe o sticluță, incoloră, cu 
formă mai deosebită. Trebuie spălată, uscată, cu eticheta îndepărtată.

Pentru ingrediente, dacă nu ai reușit să aduni și să conservi tu destule din peripețiile tale în natură, 
trebuie să ceri ajutor mamei. E nevoie de toate sortimentele de bobițe și pulbere de care se poate despărți 
ea din bucătărie. Dă-i trei motive: că e punga pe terminate – sau, dimpotrivă, că e prea plină, sau că dacă 
pachetele stau așa mult în dulap o să expire! Nu-i spune că e o activitate educativă găsită în manual, n-o 
să te prea creadă. Până caută ea ce ai rugat-o, confecționează-ți un cornet de hârtie, ca o pâlnie, prin care 
o să torni în sticlă.

A, ți-a adus o mulțime de punguțe: grâu, porumb, fasole, mazăre uscată, linte de mai multe culori! 
Cafea, ovăz, orez și boabe de muștar, chiar piper și cuișoare! Tărâțe, sare, zahăr, mălai și făină albă, boia 
de ardei, tot felul de condimente, cacao, scorțișoară, griș și lapte praf. Perfect, ți-ai amintit că ai și tu prin 
cutiuțele tale ceva mâncare de papagal și flori de ceai. Toate acestea, dimpreună cu sticluța și dopul ei 
trebuie să le luăm în ghiozdan, la școală, pentru că avem planuri mari.

Știu că toate aceste comori mărunte te fac să tresari. Te înțeleg, sunt fragmente ale copilăriei tale, 
fac parte din tine. Când le atingi, se emoționează, se ridică în aer pudrând odaia, iar răsturnate prin pâlnie 
în mici tornade, zornăie în proaspăt inventata fântână. 

Obiect decorativ
tridimensional din materiale conservate
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Ce vom meșteri acum e o lucrare vizuală, 
tactilă, olfactivă și sonoră în același timp.Ca să pui 
la păstrare acest cântec de netradus trebuie să-l așezi 
în straturi, în sticluță. Iubirea ta pentru ele le va con-
serva în lipsa aspirinei.

Introdu cornetul și toarnă puțin din fiecare 
punguță până se ivește o dungă. Ne oprim și schim-
băm semințele, punem când dintr-unele, când    din-
tr-altele – le alternăm. Parcă sunt felii de copilărie 
una peste alta! Vezi să nu zdruncini sticluța între 
straturi. Dacă se amestecă, vei pierde concertul dun-
gilor colorate.

Să nu-ți faci griji că nu iese bine. Pentru că 
toate sunt oricum perfect asortate între ele, natura 
s-a îngrijit singură de compoziția cromatică: oricum 
le-ai pune, iese o melodie. 

Avalanșa de alburi, griurile, ocrul, brunurile, 
verdele pal, respirațiile subțiri de oranj sau roșu sunt 
o sursă nesfârșită de idei. Poți oricând să le refaci 
și pe o foaie, pictând inspirat de ele. Combinațiile 
frumuseții puse la păstrare în sticluță sunt infinite! 
Fiecare strat, dialogul lui cu următorul povestesc și 
ceva despre tine, să știi. 

Ce harnic ești! Ai ajuns la gâtul sticlei! Acum 
trebuie să torni din ce în ce mai puțin, dungulițele 
se formează mult mai repede ca la bază, pentru că 
spațiul e foarte îngust. Să mai presezi cu degetul din 
când în când. Majoritatea straturilor sunt pufoase ca 
zăpada și mai intră unele în altele, prin apăsare iese 
aerul și se mai se creează spațiu suplimentar. Când 
cel din urmă bob intră cu greu, înfiletează capacul 
pus deoparte și îmbracă-l într-un fragment de pân-
ză din aceeași gamă de culoare, legând strâns cu un 
șnur de iută sau cânepă. Sau pune un cocean de po-
rumb, dacă ai, de la țară, pe post de dop. Șterge cu o 
cârpă colbul fin care s-a strâns dinafara sticlei și hai, 
înainte de spălat, uită-te într-o oglindă. E distractiv. 
Fără să-ți fi dat seama, hainele, mâinile, obrajii și 
năsucul arată ca prăjiturile cu zahăr pudră și cacao.

Gata, acum du-te și arat-o mamei. Se va lu-
mina. Te va lăsa s-o păstrezi până vei crește mare, ca 
să poți rememora oricând jocul cu sunetele, culorile, 
mirosurile și atingerea. Chiar și ea se va alimenta din 
rezervele tale de nădejde și bucurii. 

...Știi de ce? În lumea aceasta tu i-ai mai ră-
mas, tu îi ești singura conservă de copilărie din care 
supraviețuiește.      
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Știința, savanții și lumina

Știați că acum mai bine de trei sute de ani a existat un savant (avea o minte strălucită: era mate-
matician, fizician, astronom, filosof ... și încă multe altele!) care a fost pasionat de  natura, proveniența și 
însușirile LUMINII? Numele lui este Sir Isaac Newton – el este cel care, studiind îndelung, a descoperit 
o mulțime din principiile opticii. Vă întrebați ce este optica? Este o ramură a științei care cercetează 
modul în care se produce LUMINA (ce sursă are), apoi cum se propagă (cum înaintează în diverse me-
dii), cum interacționează la întâlnirea cu alte substanțe, ce însușiri are. Acest legendar domn Newton era 
animat de o mirare continuă, își punea necontenit întrebarea „De ce?” și, când afla un răspuns, mai făcea 
un pas în tunelul curiozității, până la un nou „De ce?”. Astfel a ajuns să numească, să enunțe (adică să 
formuleze corect, într-o propoziție, ideea sa despre ce se întâmplă), să analizeze, să calculeze și să de-
monstreze o mulțime de legi potrivit cărora iau naștere fenomenele din natură. 

Bineînțeles că legile existau deja, înaintea savanților, Dumnezeu a creat întreg Universul și a pus 
legi după care să funcționeze. Iar oamenii de știință, uimiți de înțelepciunea firii, le caută și le înțeleg la 
un moment dat. Și le exprimă în cifre, ecuații, tabele și grafice, pentru a putea să ni le expună și nouă, și 
pentru a le ține evidența în registrul uriaș al descoperirilor, pentru mai departe, când toate informațiile vor 
putea interacționa unele cu altele și se vor putea ivi invenții și mai năstrușnice. 

Și vă mai spun ceva: când știința reușește să explice o minune, nu o anulează. Doar o anali-
zează și ia notițe. Miracolul a existat și va exista în continuare. Normal că pentru orice lucru extraordinar 
există o explicație. Din acest motiv îi admir atât de mult pe oamenii de știință. Pentru că nu se mulțumesc 
să constate că lucrurile există. Ei, ca și filosofii, se minunează continuu, ca și cum nu i-ar fi părăsit copi-
lăria niciodată. Și, pentru că nu cruță niciun efort, pentru că muncesc până la epuizare, pentru că-și iubesc 
vocația și respectă așezarea fiecărui fir din Univers, li se descoperă, spre bucurare și nouă mirare, și de ce.

Și voi sunteți un fel de oameni de știință, pentru că și voi iscodiți lucrurile și vă puneți întrebări, 
nu? Spre exemplu... cred că v-ați dorit mereu să știți de unde vin culorile. Care e sursa lor. Vă dezvălui 
imediat. În primul rând, pentru culoare, ne trebuie un receptor. Adică un organ care strânge date (cum 
v-am povestit ultima dată) – care, în cazul luminii și culorilor, este ochiul. 

Tot ceea ce poate înregistra ochiul uman, întregul mănunchi de culori și nuanțe se numește „spec-
tru cromatic” (adică al culorilor). „Spectru”, la modul general, se traduce într-un fel de evantai. Poți să 
ai un spectru de meserii din care să alegi, un spectru de variante de concerte la care să te duci și, tot așa, 
ceaiurile de plante au un spectru mai larg de afecțiuni pe care le tratează. Doar că acum vom analiza ce 
culori compun spectrul cromatic.

Voi cunoașteți culorile? Câte oare?... Da, sunt cele pe care le putem observa în 
arcul curcubeului. Începând cu roșu, oranj, galben – și continuând cu verde, albastru, 
indigo, violet. Știți că nimeni nu poate să le numească chiar pe toate? Asta pentru că, 
practic, paleta este infinită, din cauza tuturor combinațiilor posibile între ele. Vom face 
astăzi exerciții de recunoaștere. Un joc nou:

Culorile spectrului
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Runda întâi: 

Haideți să aducem toate creioanele din cutie, pătrățele de hârtie sau stofă, (care au o singură cu-
loare), chiar și alte obiecte pigmentate viu sau, dimpotrivă, mai șters. Le numim, le grupăm pe asemănări 
sau potriviri, așa cum simțim. Sunt o mulțime de roșuri, de verzuri, de brunuri, și tot așa. Astăzi vom 
construi un panou la care vom lucra în grup. Fiecare fragment  de hârtie colorată sau de stofă recunoscut, 
cu răspuns confirmat de doamna, se prinde în colecție, lângă un altul apropiat, ca „familie”. Încercați să 
denumiți și nuanțe neobișnuite, cărora adulții nu le-au dat nume, dar pe care voi le puteți numi cu cuvin-
tele voastre. În familia roșului există: roz, cyclamen, purpuriu, bordeaux. Apoi, pe lângă verdele clasic 
mai avem și oliv, și kaki, iar albastrul poate fi bleu, turquoise, bleumarin... Însă puteți adăuga unele noi, 
cu nume date de voi.

O paranteză largă pentru curioși: sigur că artiștii citesc de pe tuburile de culoare din magazin alte 
denumiri, mult mai grele: roșul poate fi permanent, vermillon, albastrul e cobalt sau ceruleum, verdele e 
crom ori veronesse. Maroului îi zice siena arsă. Sună prea caraghios deocamdată. Nu mai zic de decora-
torii profesioniști, care au mii de coduri de culoare de reținut!!! Uitați, ca secret, unul din tonurile de alb 
murdar ivite spontan pe paleta mea de acuarele postată la începutul paginii, pe undeva în dreapta sus, se 
numește profesionist ”mineral spring/izvor mineral 147-1”. Vă implor, nu rețineți asta! V-am zis doar ca 
să vă amuzați și să înțelegeți că pe toate, chiar pe toate, n-o să le știm niciodată. De fapt asta e fascinant 
la spectru. E infinit! Și cuceritor!

Runda a doua:

Cineva numește un obiect. Colorat. Care are o culoare consacrată, numai și numai a lui. Cum ar 
fi... portocala! Dacă însă el are, să zicem, două variante de culoare, o specificăm pe cea la care ne-am 
gândit (cerul la prânz sau cerul la miezul nopții, soare la amiază sau la apus, frunză vara sau toamna). 
Nu vom spune însă floare, pentru că floarea poate avea o mulțime de culori. Vom alege cuvinte precum 
kiwi, lămâie, cireașă, zmeură, afină, praz, broccoli, usturoi, morcov etc. Noi, ceilalți, ne anunțăm ridicând 
mâna și ghicim culoarea, fără să vedem obiectul. Ne bazăm doar pe experiența minții noastre de a face 
asocieri. E un exercițiu important pentru lecțiile care urmează.

Runda a treia:

Ne vom face un cod de culori, unic, al echipei noastre, ca să ne îmbogățim puterea de imaginare și 
exprimare, atât în cuvinte, cât și tăcut. Asta pentru că și în artă, în memoria noastră, trebuie să se găsească 
un sertar cu denumiri cât mai variate ale acestor culori. Cu cât sunt mai multe și mai sensibil nuanțate, cu 
atât vocabularul nostru, plastic sau verbal, e mai rafinat și mai puternic, și vom putea să ne facem mult 
mai bine înțeleși. În viață, comunicarea este totul.

De pildă, ați observat că și lămâia, și banana sunt galbene – însă galbenul lor are strălucire diferi-
tă. Așa că, hai să enumerăm, la familia „galben”: galben-banană și galben-lămâie. Mai departe, căutăm 
împreună cu doamna. Galben-muștar. Galben de șofran. Galben-pai. Galben...de păr blond!

În timpul rămas până la finalul lecției, luați toate familiile de culori la rând și creați-le coduri noi. 
Botezați-le voi! Nu există răspuns greșit!
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 b. Punctul, element spațial

 Dacă punctele au și dimensiuni diferite, utilizate cu scop de către artist, se poate crea în compoziție 
senzația de adâncime. Veți demonstra chiar voi aceasta, foarte ușor.

 Alegeți una din sugestiile următoare, pentru subiectul lucrării (dacă decideți să fie individuală, e 
suficientă o foaie de caiet, dacă o doriți să o realizați în echipă, ne-ar trebui o coală mare, cam cum e cea 
de ambalaj): dealuri de flori de lavandă, lan de secară, câmpie cu maci, plajă cu pietre și nisip, frunze 
plutind pe apă, pădure deasă.

 Vom pregăti hârtii având culori care se potrivesc opțiunii noastre. Puteți folosi orice fel de frag-
mente aveți la îndemână, însă eu le prefer pe cele extrase din foile revistelor din lădița cu hârtie de re-
ciclat, pentru că, la final, nuanța căutată conform subiectului ales nu se va găsi în toate zonele lucrării 
identică. Și asta e de preferat.

 Va ieși mult mai interesant. Vibrant, spunem noi, artiștii.

 Ia să aducem pentru sortare cinci coșulețe și să le alimentăm astfel: pe unul cu confetti (pe aces-
tea ar fi ideal să le confecționați singuri cu ajutorul perforatorului de hârtie), pe altul cu bucățele cât 
unghiuțele voastre, pe următorul cu buline (cam cât cele primite pentru cumințenie), pe al patrulea cu 
forme decupate de voi, mari, cât o nucă, iar pe ultimul cu discuri uriașe, cât merele.

 Tocmai am obținut cinci categorii de puncte, în funcție de mărime: minuscule, mici, mijlocii, mari 
și enorme. Hai să lucrăm cu toții la tablou, să ne servim din  coșulețe și să le lipim pe o coală colorată, să 
avem fondul asigurat.

 Vom lipi în partea cea mai de jos, să dăm senzația de apropiere, bulinele uriașe. Un rând, două, 
trei. Apoi continuăm cu câteva rânduri de buline mari. 

 Desigur, mai putem intercala între ele și din cele dinainte, ca trecerea să fie mai lină. Și tot așa, 
micșorăm treptat dimensiunea bulinei folosite, până ajungem la confetti. 

Foarte puțin despre perspectivă
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 Ia priviți, nu vi se pare că lanul vostru se întinde în depărtare, ca într-o fotografie? Acest efect se 
numește în limbajul artistic (și chiar matematic): perspectivă. 

 Asta pentru că și în realitate, obiectele de lângă noi par mai mari în comparație cu aceleași lucruri 
văzute la doi metri mai în spate, la zece metri, la un kilometru. 

 Observați asta ușor privind copacii, frontal pe marginea unui drum, cum în fața noastră sunt înalți 
și, deși sunt din aceeași specie, în depărtare se fac pitici. Acesta este motivul pentru care o șosea sau lini-
ile de cale ferată se îngustează în depărtare, deși au, practic, aceeași lățime mereu.

 Dați și voi exemple de cum putem percepe lucrurile (înălțimile, grosimile) diferit din pricina 
distanței dintre noi și ele. Gândiți-vă că sunteți pe vârful unui munte, că priviți marea cu vapoare, că 
înaintați într-o pădure...

 Dacă ochiul uman n-ar micșora obiectele din depărtare, progresiv, știți ce s-ar întâmpla? Nu le-ar 
putea îngrămădi pe toate în câmpul vizual (în raza privirilor noastre) și nu ne-am putea orienta... N-am ști 
ce urmează după casa din față, pe drum, și dacă următoarea casă am percepe-o la fel de mare, nu le-am 
mai vedea unele de celelalte. 

 Drumul văzut la fel de lat până la capătul său ne-ar răpi, ocupând totul, ocazia de a zări ce mai 
e pe lângă el, câmpul în care se pierde, pomii care-l străjuiesc, cerul... Am fi lipsiți de posibilitatea de a 
vedea contexte!!! Sau de a fi preveniți de dinainte de obstacolele pe lângă care vom trece! Într-o călătorie 
n-am vedea niciodată peisaje, ci doar un fragment de tulpină de arbore, cel din fața noastră... Viața ar fi 
periculoasă, plină de teama de imprevizibil și extrem de plictisitoare...

 Vedeți ce importanță enormă are faptul că ochișorul nostru îngrămădește lucrurile, micșorându-le, 
și că le adună în tablouri-panorame? Cu asta ne salvează, de fapt!!! Cu puterea de a vedea tot mai departe.

 Efectul de perspectivă a avut loc și în colajul vostru, nu? Aceasta este explicația faptului că 
punctele noastre, așezate cu sens, într-o ordine urmărită dinainte, ne ajută să ivim spațiu în lucrare. Să 
inventăm metri sau kilometri care, în realitatea măsurabilă, nu sunt! Foaia noastră are câteva palme și în 
ea tocmai au încăput hectare de lan cu flori! Nu e fenomenal? 

 Punctele cu rol spațial sunt cele care ne-au creat, surprinzător, această iluzie!

Ilinca Bogza



Sofia Gheorghe-Tănase
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