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PREFAȚĂ 
 

Mulțumim mult decanului Facultății Urbanism și Arhitectură, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, în persoana domnului Sergiu Bejan, conf. univ., dr., pentru 

susținerea și ajutorul acordat la organizarea expozițiilor și activităților educaționale 

cu studenții de la programul Design interior și încheierea unor acorduri de colaborare 

cu mai multe instituții comunitare axate pe educație din țară. 

Pictura este disciplina artistico-plastică ce are drept scop identificarea și 

validarea unor obiective, strategii, valori, conținuturi și tehnologii axate pe 

maximizarea virtuților formative și practice necesare la executarea unor compoziții 

cromatice expresive și echilibrate. Pictura stimulează interacțiunea teoretico-practică 

în relația dintre culoare și celelalte elemente ale limbajului plastic. Prin urmare, 

studiul Picturii amplifică potențialul de exprimare artistică și creativă, formează 

viziuni clare despre operele de artă prin înțelegere, apreciere și interpretare proprie.  

Evident, că Pictura se regăsește la intersecția unui complex întreg de discipline 

cu caracter empiric, științific și artistico-tehnologic. La fel, vine în consens și în 

susținerea disciplinelor de profil studiate de către studenții designeri. Totodată, 

Pictura intervine în câmpul educației profesionale a viitorilor specialiști prin noi 

conținuturi și practici de învățare adaptate cererii și ofertei mediului social.  

În acest sens, ne vom referi la materialele și mijloacele tehnice de executare în 

ulei a unei creații artistice proprii, având drept suport diverse surse de inspirație.  

De asemenea, vom aborda problema organizării procesului de educație artistico-

plastică prin intermediul Picturii ca obiect de studiu. În această ordine de idei, vom 

descrie resursele educaționale din mediul muzeal, biblioteci, teatre, săli de expoziții 

etc. considerate de noi drept valoroase în educarea, dezvoltarea și formarea tinerilor 

specialiști în domeniul designului interior. Astfel, susținem importanța căilor de 

aprofundare și diversificare a cunoștințelor oferite de instituțiile comunitare axate pe 

educație evocate anterior. La fel, vom menționa componentele implicate în procesul 

de creare, asimilare, redare și transfer al informației care facilitează esențial 

exprimarea, dezvoltarea imaginației și creativității artistice în compoziții plastice 

proprii.  
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Precizăm că vectorul principal al obiectului de studiu Pictura vizează formarea 

unei personalități integre axată pe dezvoltare, autodezvoltare profesională și 

performanță, iar filiera artistico-plastică incită educabilul la acțiunea de valorificare și 

promovare a patrimoniului artistic național și universal.  

Competenţe dezvoltate în cadrul disciplinei: 
- însușirea limbajului plastic și inițierea în utilizarea tehnicilor artistice; 

- structurarea spațiului și a suprafeței, pornind de la modele reale ale lumii 

obiective; 

- utilizarea culorii ca element de limbaj plastic într-o gamă variată de valențe și 

simboluri; 

- identificarea și utilizarea potențialului de expresie al contrastelor cromatice; 

- utilizarea elementelor de limbaj plastic prin integrarea acestora în compozițiea 

abstractă, pornind de la anumite principii de organizare. 

La finele cursului respectiv studenții vor fi apţi: 
- să valorifice limbajul plastic și să utilizeze tehnicile artistice; 

- să structureze spațiul și suprafața, pornind de la modele reale ale lumii 

obiective; 

- să utilizeze culoarea ca element de limbaj plastic într-o gamă variată de valențe 

și simboluri; 

- să identifice și să utilizeze potențialul de expresie al contrastelor cromatice; 

- să utilizeze elementele de limbaj plastic prin integrarea acestora în compozițiea 

abstractă, pornind de la anumite principii de organizare. 
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