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Examen de diferență la disciplina Educație vizuală 

August 2021 

Material orientativ pentru cls. a IX-a și a X-a 

 
 

 ELEMENTELE DE LIMBAJ PLASTIC 

 

Ce sunt elementele de limbaj plastic ?  

Elementele de limbaj plastic sunt elementele componente ale unei compozitii plastice (desen, 

pictura, sculptura).  

 

Care sunt principalele elemente de limbaj plastic? 

Principalele elemente de limbaj plastic sunt: punctul, linia, culoarea, volumul. 

 

 CULOAREA 

 

Este impresia creata ochiului uman de catre lumina. 

Culorile existente in natura sunt produse de energia luminii soarelui (culorile spectrale), sau 

pe cale chimica (culori pigment). In artele vizuale sunt folosite atat culorile spectrale 

(televiziune, spectacole de lumini, proiectii video, etc.) cat si culorile pigmentare (desen, 

pictura, fotografie, sculptura, arhitectura). 

 

Clasificarea culorilor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Culorile spectrale (culorile spectrului solar) se mai numesc si culori lumina deoarece 

ele iau nastere din descompunerea luminii. Acest fapt a fost demonstrat de fizicianul englez 

Isaac Newton (sec. al XVII-lea). Experimentul lui a constat in asezarea unei prisme de cristal 

in fata unui fascicul luminos alb, obtinand astfel pe un ecran (pe o suprafata) proiectia celor 7 

culori spectrale (R, O, G, Ve, A, I, Vi). Acest fenomen il putem observa in natura si sub 

aspectul curcubeului, atunci cand lumina este descompusa de picaturile de apa de la ploaie. 

Tot Newton, mai tarziu, a reusit recompunerea luminii, rotind cu viteza un disc colorat in cele 

7 culori ale spectrului (discul lui Newton). 

In cazul culorilor lumina, culorile principale sunt Ve, O, Vi, iar cele secundare sunt R, 

G, A. Acestea din urma pot fi obtinute pe rand prin suprapunerea a cate doua fascicule 

luminoase colorate in doua dintre culorile principale. Adica, daca proiectam un fascicul 

luminos de culoare Ve si unul Vi pe o suprafata, la suprapunerea celor doua culori proiectate 

obtinem albastrul. (Ve+Vi=A, Vi+O=R, O+Ve=G).  

Atunci cand proiectam pe o suprafata trei fascicule luminoase colorate: unul Ve, unul 

O, unul Vi, la intersectia celor trei proiectii obtinem alb. 

Culorile pigment (culorile obtinute pe cale chimica).  

Unul dintre cei care au studiat culorile pigment si amestecurile dintre acestea a fost 

Johannes Itten. El este autorul “cercului celor 12 culori” (cercul lui Itten), precum si cel care a 

reperat cele 7 contraste cromatice (contrastul in sine al culorilor, c. clar-obscur, c. cald-rece, c. 

culorilor complementare, c. simultan, c. de cantitate si c. de calitate). 

Pe cercul cromatic al lui Itten putem observa trei grupe de culori: 

1. Culorile principale (primare) (R, G, A)- acestea nu se pot obtine din amestecul a 

doua sau mai multe culori. 
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2. Culorile secundare (binare) (O, Ve, Vi) - se obtin din amestecul a doua culori 

primare (R+G=O, G+A=Ve, A+R=Vi).  

3. Culorile tertiare - O culoare tertiara obtine din amestecul unei culori primare cu o 

culoare secundara vecina pe cercul cromatic (R+O=RO – se citeste rosu-oranj, G+O=GO – 

galben-oranj, G+Ve=GVe- galben-verzui, A+Ve=AVe– albastru-verzui, A+Vi=AVi- 

albastru-violet, R+Vi=RVi-rosu-violet). 

Culorile mai pot fi clasificate si in urmatoarele moduri: culori calde (R, O, G – cea 

mai calda este O), si culori reci (Ve, A, Vi – cea mai rece este A), culori deschise (cea mai 

deschisa este G) si culori inchise (cea mai inchisa este Vi). 

Culorile pot exprima diferite senzatii la privirea unei lucrari de pictura: culorile calde 

dau impresia de aproape, culorile reci – de departe, culorile inchise dau impresia de greu, 

culorile deschise- de usor. 

 

 CERCUL LUI ITTEN 

o Desenati cercul lui Itten, marcand cele trei grupe de culori.(primare, secundare, 

terțiare) 

 

 NUANTE SI TONURI 

 

Nuantele sunt variatii de culoare obtinute prin amestecul a doua culori vecine pe 

cercul cromatic (nuantele sunt de fapt treceri de la o culoare la alta vecine pe cercul cromatic). 

Pot fi considerate nuante atat culorile tertiare, cat si variatiile dintre o culoare tertiara si una 

primara sau secundara. Spre exemplu variatiile de culoare dintre G (galben) si GVe (galben-

verzui). 

In cazul in care galbenul din amestec este in cantitate mai mare, nuanta rezultata se va numi 

GVe (galben-verzui), in cazul in care cantitatea de verde este mai mare, nuanta se va numi 

VeG (verde-galbui). 

 Teoretic, intre culorile vecine pe cercul cromatic pot exista o infinitate de nuante. 

 

Tonurile sunt variatii create intre o culoare si o nonculoare (Alb si/sau N). Spre 

exemplu tonurile de rosu (R) se formeaza prin amestecul intre R + Alb, R + N sau 

R+Alb+Negru. Putem obtine tonuri din fiecare culoare in parte. 

Folosirea tonurilor si a nuantelor in pictura, sporesc expresivitatea lucrarii. 

 

 NONCULORILE 

 

Albul si Negrul nu au calitati cromatice si de aceea se numesc nonculori (neculori). 

Albul inseamna lumina nedescompusa in spectrul ei, iar negrul inseamna lipsa luminii, deci 

lipsa culorii. In amestecurile cu culori, albul si negrul au un rol foarte important, putand sa le 

deschida sau sa le inchida, putand sa le grizeze (sa le scada din saturatie). 

Prin amestecul albului cu negru in diferite cantitati se obtine o scala de valori – griuri 

neutre (degradeuri de Alb si N). 

 

 CONTRASTELE CROMATICE 

 

Contrastul, in general, este opozitia puternica intre doua sau mai multe lucruri, stari, 

actiuni, nonculori, culori, etc., este expresia diferentelor (mare-mic, inalt-scund, incet-repede, 

etc.) 
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1. Contrastul in sine al culorilor – este cel mai simplu contrast cromatic. Se obtine prin 

juxtapunerea (alaturarea) culorilor pure, stralucitoare, luminoase (adica a culorilor 

primare si secundare). Intr-o pictura, prezenta albului si a negrului alaturi de aceste 

culori pure, amplifica expresivitatea. 

2. Contrastul culorilor complementare – este contrastul intre culorile pigmentare 

opuse pe cercul cromatic: R-Ve, G-Vi, A-O (trei perechi de culori complementare). 

Amestecand in anumite proportii aceste culori, putem obtine gri neutru (R+Ve=Gri, 

G+Vi=Gri, A+O=Gri). Intr-o lucrare de pictura, juxtapunerea (alaturarea) a doua 

culori complementare produce un contrast violent (se exalta un ape cealalta), 

nearmonic, strident, din acest motiv, este de preferat ca una dintre ele sa fie in 

cantitate mai mica. O alta metoda pentru a le acorda este fie a rupe una dintre culori cu 

complementara ei sau cu o alta culoare, fie a rupe ambele culori comlementare (in R 

poate fi introdusa o mica cantitate de Ve si invers, astfel se vor acorda). Albul, negrul 

in prezenta complementarelor sau in amestec cu complementarele, fac ca acestea sa se 

acordeze mai bine intre ele. 

3. Contrastul de calitate. Prin notiunea de calitate a unei culori se intelege gradul ei de 

saturatie (de puritate). Contrast de calitate numim raportul dintre culorile saturate, 

stralucitoare, fata de culorile mate si tulburate (amestecate). Culorile pot fi tulburate in 

patru feluri: cu alb, cu negru, prin amestecul cu alb si negru (gri), prin culorile 

complementare respective.  

4. Contrastul de cantitate – se refara la raportul de marime a doua sau mai multe 

suprafete colorate. Este deci, contrastul mult-putin, mare-mic.  

5. Contrastul simultan al culorilor (de simultaneitate). Orice culoare tinde sa colorize 

in culoarea complementara spatiul din jurul ei (ochiul, “agresat” de o culoare puternica, 

tinde sa creeze in compensare complementara sa). Spre exemplu: Vi pe fundal Alb – 

Albul pare galbui; Ve pe un fundal Gri neutru – Griul neutru pare rosiatic, etc. Efectul 

simultan devine cu atat mai vizibil cu cat ne uitam mai mult la culoarea de baza si cu 

cat aceasta culoare este mai stralucitoare. 

6. Contrastul cald-rece – este definit ca diferenta dintre culorile calde si culorile reci. 

Efectul fizic cel mai pregnant si cu implicatii psihofiziologice dintre cele mai 

spectaculoase este termodinamismul culorilor. Astfel, principalele culori calde (R, O, 

G) ne dau senzatia de caldura, amintindu-ne de foc, de zile insorite, de intinderile de 

grau aurite. Culorile reci (A, Vi, Ve) ne dau senzatia de rece, de frig, amintindu-ne de 

racoarea padurii, de noptile reci, iarna, etc.  

7. Contrastul inchis-deschis (clar-obscur) – este contrastul intre zonele luminate si cele 

intunecate dintr-o lucare de desen sau pictura. El poate fi asimilat si cu ideea  de 

contrast lumina-intuneric. Pentru a inchide o zona se poate folosi N, iar pentru a o 

deschide, se poate folosi Alb. In pictura, exemple in acest sens, sunt lucrarile lui 

Rembrandt sau cele ale lui Caravaggio. 

 

 COMPOZITIA PLASTICA.  

 

Compozitia plastica - reprezinta organizarea (alcatuirea) echilibrata a elementelor de 

limbaj plastic (linii, puncte, culori, volume, texturi) in functie de anumite probleme plastice 

(sau mijloace de expresie) specifice artelor plastice. 

Mijloacele de expresie – sunt mijloacele prin care se poate obtine expresivitatea in 

artele plastice. Spre exemplu: paginarea, proportia, armonia, contrastul, valoratia, 

juxtapunerea, ritmul, semnificatia, centrul de interes, etc 
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Centrul de interes – este reprezentat de elementul, grupul de elemente sau zona care 

ne atrage atentia. Acesta poate fi principal sau secundar. 

 

Clasificare: 

Compozitia inchisa – in care elementele tind sa formeze un tot, ele converg in 

interiorul spatiului plastic, liniile directoare ale compozitiei ne concentreaza privirea catre o 

zona interioara a lucrarii, de regula catre centrul de interes. Intr-o compozitie plastica inchisa 

pot exista unul sau mai multe centre de interes, in general unul fiind principal, iar celelalte 

secundare (ex. “Bunicul si nepotii”) 

Compozitia deschisa – in care elementele tind (par) sa iasa afara din pagina. Sensurile 

conduc in afara cadrului. De regula in aceasta situatie, nu exista un centru de interes principal 

(ca si cum am surprinde, spre exemplu, o multime de oameni; ex. “Manifestatie”). 

Compozitia statica - este cea in care predomina orizontalele si / sau verticalele ca 

sensuri ale unor forme, tuse, etc.. 

Compozitia dinamica - este cea in care predomina oblicele, curbele, spirala, cercul ca 

sensuri ale unor forme, tuse, etc. 

 COMPOZITIA DECORATIVA.  

Compozitia decorativa - organizarea (alcatuirea) echilibrata a elementelor de limbaj 

plastic (linii, puncte, culori, volume, texturi) in functie de anumite mijloace de expresie 

(enumerate mai jos). 

Artele decorative se mai numesc si arte aplicate, deoarece ele sunt menite sa vina in 

completarea anumitor forme deja existente (de regula forme cu functii utilitare) spre a le 

infrumuseta. Spre exemplu: decorarea unui vas cu desene, a unei cladiri cu decoratii murale, 

sau cu elemente de fier forjat, a unui material textile cu elemente brodate sau imprimate, etc. 

Principalele elemente de limbaj in artele decorative sunt: linia, punctul, suprafata, 

forma.  

Principalele mijloace de expresie (mijloace prin care se poate obtine expresivitatea 

unei lucrari) in compozitia decorativa sunt:  

1. stilizarea – presupune reducerea (simplificarea) unei forme la esential, fara ca 

aceasta sa-si piarda insa caracterul. 

2. repetitia – repetarea unui element decorativ (punct, linie, forma geometrica, forma 

stilizata) la o anumita distanta (Ex.: ►   ►   ►   ►   ►   ►) 

3. alternanta – succesiunea unuia sau mai multor elemente la o anumita distanta 

(interval) (Ex.: ► ◄►  ◄►  ◄►  ◄►). Alternanta poate fi: de pozitie (ca in exemplul 

anterior), de forma (◄  ■  ◄  ■  ◄  ■  ◄  ■  ◄  ■), de culoare (rosu, verde, rosu, verde, etc.), 

de marime (O o O o O o O o O o O o), etc. 

4. simetria – proprietatea unui / unor elemente de decor de a fi simetric / simetrice. 

De multe ori, compozitia decorativa are la baza o structura liniara initiala, sau este o 

compozitie realizata din module, cum se intampla in cazul ornamentelor (de pe vase, cladiri, 

textile, etc.). Uneori, ea se compune dintr-un numar restrans de culori (la polul opus, tot in 

domeniul artelor decorative, se afla mozaicul ceramic sau din sticla). 

Compozitia decorativa este menita sa completeze forma nu sa o “distruga”, ea trebuie 

sa faca corp comun cu aceasta. 

 

 COMENTARIU ARTISTIC 

o Realizati un scurt comentariu plastic, pornind de la o imagine vizionata 

o Realizati o scurta cronica (recenzie) a unui film la alegere 
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 Examenul scris va avea doua subiecte (subiectul 1 - 5 puncte, 

subiectul 2 - 4 puncte, din oficiu - 1 punct). 

 

 Examenul oral va avea doua subiecte: unul teoretic, si altul - 

sub forma analizarii din punct de vedere plastic a unei 

lucrari de arta (subiectul 1 - 5 puncte, subiectul 2 - 4 puncte, 

din oficiu - 1 punct). 

 

 

Succes! 


