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15 răspunsuri

Nu se acceptă răspunsuri

Mesaj pentru respondenți

Nume si prenume Elev

15 răspunsuri

Clasa

15 răspunsuri

Acest formular nu mai acceptă răspunsuri

Rezumat Întrebare Individual

Bobeanu Alina
Cazangiu Andrei

Costache Alexa…
Gherghina Amalia

Ghioca Diana-M…
Ionescu Ana Dia…

Joiţa MIhaela L…
Joiţa Mihaela-L…

Mihai Bianca M…
Nicula Andreea

Pisaru Delia
Pisaru…
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2 (13,3 %)2 (13,3 %)2 (13,3 %)

1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %) 1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)

9 Arte
9A

A 9-a Arte
A IX-a Arte

A-11-A
Clasa a IX- a

XI
a 11 a

a IX a
a XI-a

a-9A
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2 (13,3 %)2 (13,3 %)2 (13,3 %)

1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)
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Titlul activitații/ Tema plastică

15 răspunsuri

Compoziție

12 răspunsuri

Tipologie compozițională

12 răspunsuri

Prezentare blog artelier

Prezentare Artelier

'Fata cu cercel de perlă'

Fata cu cercel de perla

Fata cu Cercel de perla

Descompunerea unui personaj animat. Si recompunerea acestiua prin studiul figuri umane.

Calator in timp. "Balon cu aer cald". 1782

CALIGRAFIE

Fata cu cercel de perlă

Plastică
Decorativă

25%

75%

Statică
Dinamică

16,7%

83,3%
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Gen

Construcție

Elemente de limbaj plastic

Peisaj Portret Natură statică
0
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4
CitadinCitadinCitadin CâmpenescCâmpenescCâmpenesc MontanMontanMontan MaritimMaritimMaritim CapCapCap BustBustBust Cu mâiniCu mâiniCu mâini Figură întreagăFigură întreagăFigură întreagă ColectivColectivColectiv

Centru de interes
0

2

4

6

8
111 222 333 Mai multeMai multeMai multe

Punctul Linia Forma Valorația
0

2

4

6
Pictural/ăPictural/ăPictural/ă Decorativ/ăDecorativ/ăDecorativ/ă Plan/ăPlan/ăPlan/ă Spațial/ăSpațial/ăSpațial/ă Concret/ă / bine delimitat/ăConcret/ă / bine delimitat/ăConcret/ă / bine delimitat/ă Difuz/ă Difuz/ă / desaturat/ă/ desaturat/ăDifuz/ă / desaturat/ă HașurăHașurăHașură
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Suport plastic

12 răspunsuri

Dimensiune suprafață plastică

10 răspunsuri

Durată de lucru

12 răspunsuri

Hârtie
Pânză
Lemn
Sticlă
Mural
Digital
Nonconvențional

8,3%

33,3%

58,3%

a 3 44,1538 44,5x38 50/70 50\70 50×70 59/70 Medie
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1 luna 1 lună 4ore 5 ore 6 6 luni 6 ore 7 ORE O luna
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Tehnica de lucru

15 răspunsuri

Observații / Concluzii

14 răspunsuri

Ulei

Mixta

Mixtă

Mixtă

Ulei 
Metoda de vopsire cu pigmenți dispersați în ulei. Nu se știe cum s-a dezvoltat pentru prima dată pictura în ulei, dar în Europa de
Vest există indicii ale utilizării sale din cel puțin secolul al XII-lea d.Hr., și a fost folosită pe scară largă din Renaștere. Acest
articol discută despre caracteristicile și dezvoltarea picturii în ulei în Europa de Vest. 
Sursa:Google Arts&Culture. 

Pictura

Papier mâché (în traducere literală din limba franceză: hârtie mestecată) este un material de construcție constând din mai multe
straturi de hârtie poroasă, preferabil de ziar, la care se adaugă uneori și fâșii de material textil, pentru a le mări rezistența,

Astăzi la ore am avut prezentarea blogului artelier. 
Am vorbit despre tehnicile de lucru,lucrările lui Versailles,lecții de pictura.

În cadrul zilei de astăzi am participat la activitatea prezentarii blogului Artelier. 
Am descoperit foarte multe lucruri noi :  
- Cum putem participa la concursuri internaționale  
-Am fost aleasă să fac diferite poziții pentru a forma o coregrafie in mediul online  
-Ne-a fost reprezentat Palatul Versailles digital  
-Am comentat două lucrări artistice de la cap la coadă  
-Ne-au fost date niste definitii pe care eu le stiam dar nu stiam definiitiile atât de complex  
-Am vazut diferite culori cromatice de modă care cu toate împreunate faceau o lucrare artistică  
-Am descoperit ca pozițiile mele de dans  
au fost folosite în coregrafii internaționale  
-Ne-au fost reprezentate diferite site-uri de cărți digitale de unde ne putem informa dacă aveam nevoie de ceva. 
În concluzie,astăzi pot sa spun ca m-am simțit foarte bine in cadrul acestei activitati! 
 

Dragă jurnalule ,in orele de atelier de săptămâna tecută am avut o temă foarte interesantă ,aceasta s-a numit 'Fata cu cercel de
perlă' de Johannes Vermeer. In acele ore am vizionat filmul cu același nume ca și tabloul, apărut in 2003 având în distribuţie
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Anexe/ Demonstrație

9 răspunsuri

82063449_536310643635775_1330339392354516992_n - Mihaela Loredana.jpg

video-1579681193 (2) - Alexandra Maria.mp4

video-1579688019 - Alexandra Maria.mp4

20200120_095541[1] - Amalia Gherghina.jpg

20200120_111828[1] - Amalia Gherghina.jpg

20200120_125025[1] - Amalia Gherghina.jpg

20200120_125103[1] - Amalia Gherghina.jpg

20200120_140239[1] - Amalia Gherghina.jpg

9AFB1241-AFB4-48B4-8650-943E9582D6C5 - Delia Styles.jpeg

video-1580668129 (1) - Andreea Nicula.mp4

Vedeți dosarul

Încă 7 fișiere
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