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ANALIZA TEHNOLOGICĂ A PICTURILOR MURALE 

 

Studenții:  Mădălina Roată, Țenea Camelia, Oană Teodor Cristian, Cincu Alexandru.  

......................................................................................................................................... 

Termen de predare: în data de 29 05 2020 / ora 10.00 am 

......................................................................................................................................... 

 

Examenul la cursul teoretic-practic - Analiza tehnologică a picturii murale, constă din 

realizarea şi prezentarea urmatoarelor materiale și documente în format digital:  

 

1. Fișa de analiză tehnologică pentru o pictură murală (aflată în studiu / studiile de caz 

ale anului III). Fișa va curinde: 

- Date istorice și stilistice despre subiectul studiat (succint).  

- Date despre tehnica specifică de realizare a picturi murale respective (a fresco, 

fresco-secco, a secco). Tehnica picturii murale din sec. al XVIII lea, cu 

focalizare pe materialele folosite: preparaţia suport, pigmenţi, lianţi, mordanţi, 

poleitura, etc. Tehnica picturii murale din sec. al XVIII lea, cu focalizare pe 

etapele specifice de realizare a imaginii. Particularităţi de transpunere a 

iconografiei murale în tehnica a fresco, a secco: desen pregatitor, straturi 

cromatice, tonuri, desen de contur, etc.  

- Analiza tehnologică a picturii murale studiate - o analiză vizuală detaliată. 

Posibile investigații și analize.  

- Prezentarea, descrierea și ilustrarea caracteristicilor, particularităților 

tehnologice ale picturii murale studiate (pictură postbizantină / perioada 

mediavală / sec. al XVIII lea).  

Fișă de minim 6 pag. în format digital –word doc., cu redactare text și imagini color/alb-

negru - format jpg., imagini incluse sau atașate textului; font-Times New Roman, size-12, 

în format A4. 

 

2. Stratigrafia sintetică - color cu expicații analitice ale picturii murale aflate în studiu: 

straturi suport, straturi de culoare, compoziție, aprecieri proporționale (format A4 / 

digital) 

3. Releveu cu simboluri grafice explicative, ce localizează aspectele materiale și 

tehnologice, prezentate și ilustrate în cadrul fișei de analiză tehnologică a sudiilor de 

caz alese. (desen format A3 / digital). 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 



 

* 

Studenţii ce au fost prezenți în perioada semestrului la cursul analiza tehnologică a 

picturilor murale pot participa la examenul de semestru. E-mailurile cu realizarea temei 

pentru examen vor fi trimise / postate pe Google Classroom și pe 

romeo.gheorghita@unarte.org , până în data de 29 05 2020 / ora 10.00 am, când va avea 

loc evaluarea cunoștințelor.  
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