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EXAMEN semestrul al II-lea 
9 IUNIE 2021, interval orar 14:00-16:00.  
Examenul se susține online – Google Meet. Link-ul de acces va fi trimis fiecărui 
student cu 24 de ore înainte de examinare + va fi postat pe classroom. 
 
Examinarea constă în prezentarea lucrării practice principale din semestrul al II-
lea – o pictură realizată în tehnica de bază, pe suport din lemn grunduit, materiale 
colorante: tempera sau pigment cu emulsie de ou, subiect: „Apocalipsa lui Ioan”, 
model: pictura din pridvorul, naosul sau pronaosul bisericii Kretzulescu 
(Crețulescu), București – a etapelor de lucru parcurse și documentate: cercetarea 
subiectului și modelului în vederea înțelegerii relației dintre text și imagine, 
realizarea emulsiei de ou, realizarea grundului și grunduirea unei suprafețe din 
lemn, clarificarea paletei cromatice (realizarea unui sistem grafic de reprezentare 
a culorilor)  
și  
în prezentarea unui referat scris cu subiectul: „Descrierea experienței generată de 
practicarea tehnicii de bază, ca materiale folosite și etape de lucru parcurse, și de 
folosirea culorii locale, ca modalitate de construire a unei imagini care are la bază 
un text revelat”.  
 
Date tehnice privind scrierea: min. 1000 cuvinte-max. 1500 cuvinte, format doc, 
docx sau pdf. Referatul este obligatoriu să contină numele și prenumele, anul, 
specializarea, subiectul și bibliografia studiată.  
 
Termen încărcare pe classroom a lucrării practice principale + a celorlalte exerciții 
practice + referat: 7 iunie 2021. 
 
Mapa cu tema practică principală + caietul de lucru, în format fizic, vor fi aduse 
în data de 7 iunie 2021, interval orar 09:30-12:00 (cu rugămintea de a vă încadra 
în intervalul orar 10:00-11:00), la sala 26.  
 
 
 
RESTANȚE semestrul I  
9 IUNIE 2021, interval orar 16:00-18:00.  
Examenul se susține online – Google Meet. Link-ul de acces va fi trimis fiecărui 
student înscris cu 24 de ore înainte de examinare + va fi postat pe classroom.  
 
Examinarea constă în prezentarea a 4 desene realizate cu diferite 
ustensile/materiale (peniță, creion grafit, cărbune vegetal, creion sanguină sau 
sepia) – câte un desen specific fiecărei din cele 4 abordări tehnice ale picturii 



reprezentaționale: tehnica de bază, tehnica uleiului transparent, tehnica părțile 
luminoase împăstate cu alb, tehnica amestecarea directă a suprafeței  
și  
în prezentarea unui referat scris cu subiectul: „Descrierea diferențelor 
fundamentale dintre desenele specifice celor 4 abordări tehnice reprezentaționale: 
tehnica de bază, tehnica uleiului transparent, tehnica părțile luminoase împăstate 
cu alb, tehnica amestecarea directă a suprafeței”. Este recomandată abordarea 
subiectului din perspectivă subiectivă”. 
 
Date tehnice privind scrierea: min. 1000 cuvinte-max. 1500 cuvinte, format doc, 
docx sau pdf. Referatul este obligatoriu să conțină numele și prenumele, anul, 
specializarea, subiectul și bibliografia studiată. 
 
Termen încărcare pe classroom (stream) a mapei cu lucrări + 
referat: 7 iunie 2021.  
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Muzeul Național de Artă, Van Eyck, Rembrandt, Van Hemessen – Picturi 
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traducerea articolelor, notelor și legendelor ilustrațiilor publicate în „Bulletin van 
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