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PICTURIA: 
rapid cum sa pictezi frumos

si modalitati de a picta
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e utilizeaza tehnicile descrise 
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PICTURIA: 
rapid cum sa pictezi frumos

si modalitati de a picta

 

tehnicile descrise 
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PICTURIA: Invata usor si 
rapid cum sa pictezi frumos

si modalitati de a picta

tehnicile descrise in aceast
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Invata usor si 
rapid cum sa pictezi frumos

si modalitati de a picta  

n aceasta

Invata usor si 
rapid cum sa pictezi frumos 

a 
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ATENTIE: NU ai dreptul sa revinzi  
sau sa dai mai departe aceasta lectie!  

 
 

ESTE INTERZIS sa Imparti, sa Distribui  
sau sa Vinzi Continutul din aceasta Lectie! 

 
 
 
 
TOATE DREPTURILE REZERVATE. Nicio parte din aceasta lectie nu poate fi reprodusa sau transmisa sub 
nici o forma - electronica, mecanica, foto copiata, inregistrata audio sau prin orice alt mijloc de stocare al 
informatiei - fara acordul in scris, datat si semnat al autorului.  
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schimba cu o viteza foarte mare, autorul isi rezerva dreptul sa modifice sau sa actualizeze opiniile sale in 
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straduit sa verificam toate informatiile furnizate in aceasta lectie, nici autorul si nici afiliatii/partenerii sai nu-si 
asuma vreo responsabilitate pentru erori, informatii inexacte sau omisii. Orice referinta la afaceri sau persoane 
fie vii ori decedate este pur din coincidenta. 
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Cuvant inainte 
Exista multe stiluri si tehnici de pictura, unele chiar asemanatoare. De fapt, este greu de definit 
ce anume inseamna o tehnica, mai ales ca in ultimul timp se utilizeaza din ce in ce mai des 
combinatia de medii de lucru. Prin aceasta combinare de acril cu ulei, sau acuarela cu tus 
neagru si altele din categoria mixed-media, se creaza noi stiluri. 

Sa vedem o lista a tehnicilor pe care le vom discuta in aceste doua lectii (lectia 5 si lectia 6): 

 Tehnica ud-pe-ud (alla-prima) 

 Tehnica impasto 

 Tehnica glazurarii 

 Tehnica sgraffito 

 Tehnica cutitului de pictura 

 Tehnica granulatiei 

 Tehnica buretelui 

 Tehnica pensulei uscate 

 Tehnica one-stroke 

 Tehnica picturii cu degetele 
 

Mai mentionez aici si tehnicile pe care le vom discuta in lectia 22, dedicata picturii abstracte: 

 Tehnica stropirii si aruncarii vopselei 

 Tehnici si efecte speciale pentru "mixed media" 

o Tehnica sablonarii 

o Tehnica colajului si decolajului  

o Tehnica monotipiei  

o Tehnica linogravurii 

o Tehnica desenarii cu ceara 

o Tehnica decolorarii cu pic 

o Tehnica imprimarii cu tesaturi rarite 

o Tehnica frotajului 

o Tehnica amprentei si a stampilei   
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Introducere  
Sa continuam de unde am ramas data trecuta. 

o Nu uita ca… 

Teoria din 
lectiile 5 si 6 

poate fi 
vizionata in 

acest VIDEO! 
 

https://youtu.be/x7iNP3aau1E 

 
 

Tehnica granulatiei 
Aceasta tehnica consta in aplicarea pe suportul de pictura a unor materiale sub 
forma de granule sau pulbere. Peste acest substrat astfel creat se aplica apoi 
culorile. Tehnica granulatiei te ajuta sa realizezi suprafete cu reflexii (de exemplu 
zapada sau o plaja nisipoasa) si sa reproduci ziduri si pereti. 

In functie de efectul dorit, poti folosi nisip de diferite granulatii sau alte materiale 
sub forma de granule. De exemplu: zat de cafea, sare, metal, plastic, sticla, 
rumegus. Granulele pot fi si gata colorate in culori vii. 

Poti incorpora diferitele substante in grund sau poti opta pentru paste si geluri 
gata preparate. Culorile care se aplica peste stratul granulat sunt nediluate. 
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Trece cu pensula peste suprafata pe care 
ai aplicat materialul cu granule, fara a 
apasa. Doar asa particulele de culoare 
vor adera pe granule. Nu incarca pensula 
cu multa vopsea.  
 
Tine-o in pozitie verticala daca vrei sa 
colorezi si adanciturile dintre granule, si 
puternic inclinata daca vrei ca aceste 
granule sa aiba alta culoare decat 
culoarea de sub ele.  
 
In cel de-al doilea caz, efectul este mai 
puternic, dar si mai greu de realizat.  
  
Aceasta tehnica necesita putin exercitiu si timp pentru a face diverse incercari. 

Tehnica buretelui 
Buretele te ajuta sa creezi modele din cele mai diverse. Aceasta tehnica este 
foarte potrivita in special atunci cand pictezi peisaje. In cateva clipe poti da viata 
unor coroane dese de copaci sau unor valuri spumegande. Tehnica buretelui poate 
fi aplicata in doua variante: pentru aplicarea culorii sau pentru stergerea acesteia. 

Aplicarea vopselei 

Primul pas consta in aplicarea cu pensula a unui strat de culoare pe suport. Dupa 
ce acesta s-a uscat, se inmoaie in culoare un burete umed si se tamponeaza sau 
se unge suportul. In combinatie cu tehnica impasto, se poate folosi si un burete 
uscat. 

  
 

Stergerea vopselei 



 
Aplica
ace
tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de
doilea strat, astfel incat cel
lasa

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 
coturi daca nu vrei ca acestea sa lase amprente pe stratu

In locul buretelui poti
structura
rulate in forme variate
mai rigida este piatra ponce.

Tehnica pensulei uscate
In majoritatea tehnicilor de pictura, 
si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 
cu pensula uscata. Acest
si pentru redarea unor detalii fine 

Tehnica pensulei uscate
presupune lucrul cu o pensula 
relativ uscata, dar care este totusi 
incarcata de vopsea. Cu 
aplica culoarea direct pe suportul 
uscat (fie hartie, fie panza). Liniile 
astfel trasate au o caracteristica 
aparte, asemanatoare zgarierii, 
lipsita de aspectul fin al 
vopselelor diluate si nediluate, 
intinse pe suport cu o pensula 
umeda. 
 
Te 
evantai? Ea este utilizata cu 
precadere in aceasta tehnica
 

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 
cu cele mai la indemana tehnici si materiale. 

 
Aplica cu pensula un strat de culoare pe suport si lasa
acesta inca un strat, care trebuie sa se diferentieze de primul cu minim o valoare 
tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de
doilea strat, astfel incat cel
lasate de porii 

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 
coturi daca nu vrei ca acestea sa lase amprente pe stratu

In locul buretelui poti
structurate. Panzele grosiere, bucatile tricotate sau crosetate sau diferite materiale 
rulate in forme variate
mai rigida este piatra ponce.

Tehnica pensulei uscate
In majoritatea tehnicilor de pictura, 
si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 
cu pensula uscata. Acest
si pentru redarea unor detalii fine 

Tehnica pensulei uscate
presupune lucrul cu o pensula 
relativ uscata, dar care este totusi 
incarcata de vopsea. Cu 
aplica culoarea direct pe suportul 
uscat (fie hartie, fie panza). Liniile 
astfel trasate au o caracteristica 
aparte, asemanatoare zgarierii, 
lipsita de aspectul fin al 
vopselelor diluate si nediluate, 
intinse pe suport cu o pensula 
umeda.  
 
Te intrebai la ce foloseste pensula 
evantai? Ea este utilizata cu 
precadere in aceasta tehnica
 

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 
cu cele mai la indemana tehnici si materiale. 
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cu pensula un strat de culoare pe suport si lasa
sta inca un strat, care trebuie sa se diferentieze de primul cu minim o valoare 

tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de
doilea strat, astfel incat cel

te de porii neregulati ai buretelui.

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 
coturi daca nu vrei ca acestea sa lase amprente pe stratu

In locul buretelui poti
e. Panzele grosiere, bucatile tricotate sau crosetate sau diferite materiale 

rulate in forme variate
mai rigida este piatra ponce.

Tehnica pensulei uscate
In majoritatea tehnicilor de pictura, 
si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 
cu pensula uscata. Acest
si pentru redarea unor detalii fine 

Tehnica pensulei uscate
presupune lucrul cu o pensula 
relativ uscata, dar care este totusi 
incarcata de vopsea. Cu 
aplica culoarea direct pe suportul 
uscat (fie hartie, fie panza). Liniile 
astfel trasate au o caracteristica 
aparte, asemanatoare zgarierii, 
lipsita de aspectul fin al 
vopselelor diluate si nediluate, 
intinse pe suport cu o pensula 

intrebai la ce foloseste pensula 
evantai? Ea este utilizata cu 
precadere in aceasta tehnica

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 
cu cele mai la indemana tehnici si materiale. 
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cu pensula un strat de culoare pe suport si lasa
sta inca un strat, care trebuie sa se diferentieze de primul cu minim o valoare 

tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de
doilea strat, astfel incat cel din stratul inferior sa se intrezareasca printre urmele 

regulati ai buretelui.

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 
coturi daca nu vrei ca acestea sa lase amprente pe stratu

In locul buretelui poti experimenta si cu alte materiale cu suprafete interesant 
e. Panzele grosiere, bucatile tricotate sau crosetate sau diferite materiale 

rulate in forme variate, confera, de asemenea,
mai rigida este piatra ponce. 

Tehnica pensulei uscate
In majoritatea tehnicilor de pictura, 
si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 
cu pensula uscata. Acest lucru este chiar indicat pentru obtinerea anumitor efecte 
si pentru redarea unor detalii fine 

Tehnica pensulei uscate
presupune lucrul cu o pensula 
relativ uscata, dar care este totusi 
incarcata de vopsea. Cu ea se 
aplica culoarea direct pe suportul 
uscat (fie hartie, fie panza). Liniile 
astfel trasate au o caracteristica 
aparte, asemanatoare zgarierii, 
lipsita de aspectul fin al 
vopselelor diluate si nediluate, 
intinse pe suport cu o pensula 

intrebai la ce foloseste pensula 
evantai? Ea este utilizata cu 
precadere in aceasta tehnica.

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 
cu cele mai la indemana tehnici si materiale. 
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cu pensula un strat de culoare pe suport si lasa
sta inca un strat, care trebuie sa se diferentieze de primul cu minim o valoare 

tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de
din stratul inferior sa se intrezareasca printre urmele 

regulati ai buretelui. 

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 
coturi daca nu vrei ca acestea sa lase amprente pe stratu

experimenta si cu alte materiale cu suprafete interesant 
e. Panzele grosiere, bucatile tricotate sau crosetate sau diferite materiale 

confera, de asemenea,
 

Tehnica pensulei uscate
In majoritatea tehnicilor de pictura, pensula este mai intai umezita in apa sau ulei, 
si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 

lucru este chiar indicat pentru obtinerea anumitor efecte 
si pentru redarea unor detalii fine - in special in pictura portretelor realiste.

Tehnica pensulei uscate 
presupune lucrul cu o pensula 
relativ uscata, dar care este totusi 

ea se 
aplica culoarea direct pe suportul 
uscat (fie hartie, fie panza). Liniile 
astfel trasate au o caracteristica 
aparte, asemanatoare zgarierii, 
lipsita de aspectul fin al 
vopselelor diluate si nediluate, 
intinse pe suport cu o pensula 

intrebai la ce foloseste pensula 
evantai? Ea este utilizata cu 

. 

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 
cu cele mai la indemana tehnici si materiale. 
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cu pensula un strat de culoare pe suport si lasa
sta inca un strat, care trebuie sa se diferentieze de primul cu minim o valoare 

tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de
din stratul inferior sa se intrezareasca printre urmele 

 

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 
coturi daca nu vrei ca acestea sa lase amprente pe stratu

experimenta si cu alte materiale cu suprafete interesant 
e. Panzele grosiere, bucatile tricotate sau crosetate sau diferite materiale 

confera, de asemenea,

Tehnica pensulei uscate
pensula este mai intai umezita in apa sau ulei, 

si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 
lucru este chiar indicat pentru obtinerea anumitor efecte 

in special in pictura portretelor realiste.

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 
cu cele mai la indemana tehnici si materiale.  
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cu pensula un strat de culoare pe suport si lasa-l sa se usuce. Intinde peste 
sta inca un strat, care trebuie sa se diferentieze de primul cu minim o valoare 

tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de
din stratul inferior sa se intrezareasca printre urmele 

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 
coturi daca nu vrei ca acestea sa lase amprente pe stratu

experimenta si cu alte materiale cu suprafete interesant 
e. Panzele grosiere, bucatile tricotate sau crosetate sau diferite materiale 

confera, de asemenea, structuri interesante. O var

Tehnica pensulei uscate 
pensula este mai intai umezita in apa sau ulei, 

si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 
lucru este chiar indicat pentru obtinerea anumitor efecte 

in special in pictura portretelor realiste.

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 
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l sa se usuce. Intinde peste 
sta inca un strat, care trebuie sa se diferentieze de primul cu minim o valoare 

tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de
din stratul inferior sa se intrezareasca printre urmele 

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 
coturi daca nu vrei ca acestea sa lase amprente pe stratul de vopsea.

experimenta si cu alte materiale cu suprafete interesant 
e. Panzele grosiere, bucatile tricotate sau crosetate sau diferite materiale 

structuri interesante. O var

pensula este mai intai umezita in apa sau ulei, 
si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 

lucru este chiar indicat pentru obtinerea anumitor efecte 
in special in pictura portretelor realiste.

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 

www.curspictura.ro 

l sa se usuce. Intinde peste 
sta inca un strat, care trebuie sa se diferentieze de primul cu minim o valoare 

tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de
din stratul inferior sa se intrezareasca printre urmele 

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 

l de vopsea. 

experimenta si cu alte materiale cu suprafete interesant 
e. Panzele grosiere, bucatile tricotate sau crosetate sau diferite materiale 

structuri interesante. O var

pensula este mai intai umezita in apa sau ulei, 
si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 

lucru este chiar indicat pentru obtinerea anumitor efecte 
in special in pictura portretelor realiste. 

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 

l sa se usuce. Intinde peste 
sta inca un strat, care trebuie sa se diferentieze de primul cu minim o valoare 

tonala. In continuare, cu un burete umed sterge partial putina culoare din cel de-al 
din stratul inferior sa se intrezareasca printre urmele 

Aceasta tehnica se poate executa sub forma de glazura sau ca impasto. In ultimul 
caz, se recomanda folosirea unor bureti din material mai rigid. Evita buretii cu 

experimenta si cu alte materiale cu suprafete interesant 
e. Panzele grosiere, bucatile tricotate sau crosetate sau diferite materiale 

structuri interesante. O varianta 

pensula este mai intai umezita in apa sau ulei, 
si apoi incarcata cu vopsea. Totusi, daca pictezi in straturi, ai optiunea de a lucra 

lucru este chiar indicat pentru obtinerea anumitor efecte 
 

 

Aceasta tehnica a fost folosita prima data de catre artistii stradali din Moscova, in 
jurul anului 1980. Acolo, trecatorii deveneau modelele unor portrete facute rapid, 



 
In mod traditional, acest lucru se 
facea
pastel. Totusi, artistii au observat 
ca tehnica pensulei uscate se 
potriveste perfect acestui tip de 
portrete. 
 
A devenit atunci o modalitate de 
pictura populara printre pictorii 
stradali, in special datorita faptului 
ca aceasta tehnica permitea 
pictarea rapida fara rabat la 
calitatea portretului. 
 

Practic, era posibil lucrul fara desenul prealabil in creion, direct cu pensula, de la 
inceput pana la sfarsit. Aceasta modalitare de a picta nu doar ca este mai rapida, 
dar 

Tehn
vopsele pe baza de apa. 

 

Daca vrei sa pictezi cu acrilice, 
tempera sau acuarele, atunci pensula 
trebuie sa fie uscata sau scursa bine 
de apa. 
 
Apoi, pensula se incarca cu vopsea de 
consistenta vascoasa. 
 
Pensula astfel incarcata se aplica pe 
suportul uscat, in general prin 
tamponare
frunzisuri, respectiv prin trasare
pentru a reda texturi liniare.
 
Trasarea cu 
impresia de margine clara, definita. Acest tip de linii sunt utile pentru crearea 
impresiei unui obiect, lasand insa loc pentru interpretare din partea celui care 
priveste tabloul. In acest

Pensula uscata poate adauga o varietate de detalii picturii. Unele linii astfel 
obtinute pot fi neintrerupte, clare, pe o parte, si intrerupte pe cealalta parte. In
afara de frunzisurile mentionate mai sus, t

 
In mod traditional, acest lucru se 
facea cu creionul, in grafit sau 
pastel. Totusi, artistii au observat 
ca tehnica pensulei uscate se 
potriveste perfect acestui tip de 
portrete.  
 
A devenit atunci o modalitate de 
pictura populara printre pictorii 
stradali, in special datorita faptului 
ca aceasta tehnica permitea 
pictarea rapida fara rabat la 
calitatea portretului. 
 

Practic, era posibil lucrul fara desenul prealabil in creion, direct cu pensula, de la 
inceput pana la sfarsit. Aceasta modalitare de a picta nu doar ca este mai rapida, 
dar este si mai fascinanta

Tehnica pensulei uscate poate fi aplicata atat cu vopsele pe baza de ulei
vopsele pe baza de apa. 

 

Daca vrei sa pictezi cu acrilice, 
tempera sau acuarele, atunci pensula 
trebuie sa fie uscata sau scursa bine 
de apa.  
 
Apoi, pensula se incarca cu vopsea de 
consistenta vascoasa. 
 
Pensula astfel incarcata se aplica pe 
suportul uscat, in general prin 
tamponare
frunzisuri, respectiv prin trasare
pentru a reda texturi liniare.
 
Trasarea cu 
impresia de margine clara, definita. Acest tip de linii sunt utile pentru crearea 
impresiei unui obiect, lasand insa loc pentru interpretare din partea celui care 
priveste tabloul. In acest

Pensula uscata poate adauga o varietate de detalii picturii. Unele linii astfel 
obtinute pot fi neintrerupte, clare, pe o parte, si intrerupte pe cealalta parte. In
afara de frunzisurile mentionate mai sus, t
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A devenit atunci o modalitate de 
pictura populara printre pictorii 
stradali, in special datorita faptului 
ca aceasta tehnica permitea 
pictarea rapida fara rabat la 
calitatea portretului. 

Practic, era posibil lucrul fara desenul prealabil in creion, direct cu pensula, de la 
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folosita si pentru evidentierea stralucirii luciului apei lacurilor si a raurilor. Alte 
exemple de utilizare sunt norii indepartati si textura cladirilor vechi. 

O trasare cu pensula uscata poate incepe intr-o parte uscata a suportului si poate 
continua intr-o zona uda. De exemplu, putem forma o conexiune frumoasa intre o 
regiune texturata a pamantului si zona mai umbrita si mai densa de deasupra. 
Acest tip de trasare cu pensula uscata poate fi aplicat si in sens invers: dinspre ud 
spre uscat.  

Factorii care influenteaza lucrul cu aceasta tehnica sunt: 

1. Structura suportului. Pentru cei care picteaza pe hartie si nu pe panza, aceasta 
tehnica functioneaza mai bine cu o hartie cu asperitati proeminente si nu una fina. 

2. Viteza cu care misti pensula pe suport determina efectul de pensula uscata: 
viteza este cu atat mai importanta cu cat suportul are o suprafata mai fina. Daca 
folosesti o hartie netexturata, fina, va trebui sa misti foarte repede pensula pentru 
a obtine efectul dorit prin aceasta tehnica.  

3. Unghiul de inclinare a pensulei si apasarea: o pensula pe care o tii cu perii 
paraleli cu suportul va crea un efect diferit fata de cel pe care il obtii folosind doar 
varful pensulei. Presiunea pe care o aplici atunci cand pictezi cu pensula uscata, va 
avea de asemenea un efect diferit: cu cat este mai mare cu apasarea, cu atat 
efectul este mai putin vizibil.  

4. Cantitatea de vopsea si consistenta sa sunt foarte importante. Acest lucru 
functioneaza in conjunctie cu factorii mentionati anterior. Daca ai o pensula 
incarcata la maxim, va trebui sa fii foarte rapid pentru a obtine efectul de linii 
intrerupte. Daca ai mai putina vopsea pe pensula, poti sa te misti mai incet. Daca 
folosesti o hartie fina, netexturata, atunci va trebui sa reduci cantitatea de vopsea. 
Cu cat este mai putin diluata, cu atat mai bine.  

Tehnica One-Stroke 
Tehica One-Stroke este o tehnica ce presupune dubla incarcare a pensulei - cu 
doua sau mai multe culori. Initial, aceasta tehnica a fost folosita pentru decorarea 
pieselor de mobilier si a obiectelor ceramice. Initiatoarea tehnicii este Donna S. 
Dewberry (nascuta la 6 noiembrie, 1953). 



 
Aceasta metoda rapida de pictura a fost 
utilizata in scopuri comerciale, incarcarea dubla 
a pensulei permitand econ
lucru. 
 
Astfel, fie ca pensula este incarcata cu una, 
doua sau mai multe culori, este necesara o 
singura trasare (one stroke) pentru a produce 
cu pensula diverse efecte de umbre, oferind 
profunzime si frumusete designului. 
 
Ar fi fost nevoie de mult mai mult timp pentru a 
face trecerea aceasta intre culori daca ele ar fi 
fost aplicate separat pe suport, cum se face in 
mod traditional. 
 
Lectia 11 este dedicata acestei tehnici si iti promit ca va fi una dintre preferatele 
t

Tehnica picturii pe sticla
Schita s
transpunand desenul cu tus negru prin intermediul unei pensule 
unei pen
dupa caz.

 
Aceasta metoda rapida de pictura a fost 
utilizata in scopuri comerciale, incarcarea dubla 
a pensulei permitand econ
lucru.  
 
Astfel, fie ca pensula este incarcata cu una, 
doua sau mai multe culori, este necesara o 
singura trasare (one stroke) pentru a produce 
cu pensula diverse efecte de umbre, oferind 
profunzime si frumusete designului. 
 
Ar fi fost nevoie de mult mai mult timp pentru a 
face trecerea aceasta intre culori daca ele ar fi 
fost aplicate separat pe suport, cum se face in 
mod traditional. 
 
Lectia 11 este dedicata acestei tehnici si iti promit ca va fi una dintre preferatele 
tale! Este pe cat de impresionanta, pe atat de usoara.

Tehnica picturii pe sticla
Schita se realizeaza pe hartie
transpunand desenul cu tus negru prin intermediul unei pensule 
unei penite
dupa caz. 
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Lectia 11 este dedicata acestei tehnici si iti promit ca va fi una dintre preferatele 
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sau de ulei mai diluat, va acoperi apoi detaliile in interiorul chenarului pictat cu 
tus.  

Daca nu vrei sa folosesti tempera sau ulei, poti 
apela la niste culori speciale pentru pictura pe 
sticla. Recomandarea mea este marca Maimeri 
Idea Vetro. Acestea sunt culori transparente 
(cu exceptia negrului si a albului) pentru 
imitatie de vitraliu, cu o reteta speciala pe 
baza de diluant propriu. 

Mod de lucru: traseaza conturul desenului (poti 
folosi un contur pentru culorile de sticla folosit 
la separarea portiunilor de culoare cu uscare la 
rece sau la cald - se gasesc in orice magazin 
de arta si hobby), astfel incat liniile sa se 
uneasca. Apoi aplica din abundenta culoare 
astfel incat aceasta sa "balteasca" in interiorul 
suprafetei incadrata de conturul special pentru 
sticla. 

  

SFAT: In pictura pe sticla se folosesc culori vii, armonioase, cu aspect decorativ, 
acestea devenind placute si atragatoare. Trebuie sa tinem cont de faptul ca 
imaginea pictata apare pe spatele sticlei, inversata dreapta-stanga fata de desenul 
de pe hartia model. 

Mai jos ai exemple de pictura decorativa pe sticla folosind tehnica explicata: 
contur, apoi umplerea formelor. 

 

Pentru pictura pe sticla, am pentru tine doua video-uri, cu nivel de dificultate 
diferit. Incepe cu primul – Craciunita, si continua cu al doilea – Globurile de sticla. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mEQ7qld77QI 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ye-CxTgIwwA 

 

La final, sa facem o scurta recapitulare vizuala a principalelor tehnici invatate: 

Tehnica Alla Prima 

 

Tehnica Impasto 

 

Tehnica Sgraffito 

 

Tehnica Glazurarii 

 

Tehnica Granulatiei 

 

Tehnica Buretelui 

 



 

Urmeaza
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 
urmeaza este floare la ureche… si foarte distractiv

Este vorba despre un peisaj de iarna simplu si in ace

Materialele Necesare:

Mai jos este schita dupa care vom lucra. 
transferi pe suportul tau de pictura.

 

Tehnica Cutitului

Urmeaza 
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 
urmeaza este floare la ureche… si foarte distractiv

Este vorba despre un peisaj de iarna simplu si in ace

Materialele Necesare:

 v
 servetele de hartie absorbante
 a
 sticla cu apa, cu pulverizator
 sticla cu alcool, cu pulverizator 

Mai jos este schita dupa care vom lucra. 
transferi pe suportul tau de pictura.
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Tehnica Cutitului

 sa invatam
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 
urmeaza este floare la ureche… si foarte distractiv

Este vorba despre un peisaj de iarna simplu si in ace

Materialele Necesare:

vopsele acrilice: albastru violet, alb de titan, si putin negru 
ervetele de hartie absorbante

apa, paleta de plastic, cutit pentru pictura si pensule de diferite marimi
sticla cu apa, cu pulverizator
sticla cu alcool, cu pulverizator 

Mai jos este schita dupa care vom lucra. 
transferi pe suportul tau de pictura.
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Tehnica Cutitului 

 

sa invatam, sub forma practica
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 
urmeaza este floare la ureche… si foarte distractiv

Este vorba despre un peisaj de iarna simplu si in ace

Materialele Necesare: 

opsele acrilice: albastru violet, alb de titan, si putin negru 
ervetele de hartie absorbante
pa, paleta de plastic, cutit pentru pictura si pensule de diferite marimi

sticla cu apa, cu pulverizator
sticla cu alcool, cu pulverizator 

Mai jos este schita dupa care vom lucra. 
transferi pe suportul tau de pictura.
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Tehnica Pensulei Uscate

sub forma practica
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 
urmeaza este floare la ureche… si foarte distractiv

Este vorba despre un peisaj de iarna simplu si in ace

opsele acrilice: albastru violet, alb de titan, si putin negru 
ervetele de hartie absorbante
pa, paleta de plastic, cutit pentru pictura si pensule de diferite marimi

sticla cu apa, cu pulverizator 
sticla cu alcool, cu pulverizator 

Mai jos este schita dupa care vom lucra. 
transferi pe suportul tau de pictura. Nu folosi o hartie subtire!
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Tehnica Pensulei Uscate

sub forma practica, cateva tehnci pe care nu le
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 
urmeaza este floare la ureche… si foarte distractiv

Este vorba despre un peisaj de iarna simplu si in ace

opsele acrilice: albastru violet, alb de titan, si putin negru 
ervetele de hartie absorbante 
pa, paleta de plastic, cutit pentru pictura si pensule de diferite marimi

 
sticla cu alcool, cu pulverizator  

Mai jos este schita dupa care vom lucra. Primul pas este sa o tiparesti si sa o 
Nu folosi o hartie subtire!
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Tehnica Pensulei Uscate 

 

cateva tehnci pe care nu le
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 
urmeaza este floare la ureche… si foarte distractiv. 

Este vorba despre un peisaj de iarna simplu si in acelasi timp complex.

opsele acrilice: albastru violet, alb de titan, si putin negru 

pa, paleta de plastic, cutit pentru pictura si pensule de diferite marimi

Primul pas este sa o tiparesti si sa o 
Nu folosi o hartie subtire!

www.curspictura.ro

Tehnica One Stroke

cateva tehnci pe care nu le
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 

lasi timp complex.

opsele acrilice: albastru violet, alb de titan, si putin negru 

pa, paleta de plastic, cutit pentru pictura si pensule de diferite marimi

Primul pas este sa o tiparesti si sa o 
Nu folosi o hartie subtire! 

www.curspictura.ro 

Tehnica One Stroke

cateva tehnci pe care nu le
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 

lasi timp complex. 

opsele acrilice: albastru violet, alb de titan, si putin negru  

pa, paleta de plastic, cutit pentru pictura si pensule de diferite marimi

Primul pas este sa o tiparesti si sa o 

Tehnica One Stroke 

 

cateva tehnci pe care nu le-am 
mentionat pana acum. Consider ca daca stapanesti tehnicile de mai sus, ceea ce 

pa, paleta de plastic, cutit pentru pictura si pensule de diferite marimi 

Primul pas este sa o tiparesti si sa o 
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Incarca pensula lata cu albastru violet. Picteaza cerul cu miscari orizontale ale 
pensulei. Nu-ti fa griji legat de urmele lasate de pensula, dar incearca sa obtii o 
culoare compacta. Pentru aceasta, adauga un al doilea strat de vopsea dupa ce 
primul s-a uscat. Daca vopseaua este prea vascoasa, adauga putina apa. Asteapta 
sa se usuce si intre timp curata pensula. 

Inchide la culoare cerul in partea de sus folosind un amestec de albastru cu putin 
negru. Atunci cand aplici aceasta culoare, inmoaie un singur capat al pensulei 
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(celalalt ramane curat) in vopsea, asa cum vezi in a doua imagine de mai jos. 
Inclina pensula in asa fel incat vopseaua va merge de la un capat la altul al panzei 
si pe partea laterala.  

 

Repeta procesul dupa uscare, daca este necesar. Curata pensula si asteapta sa se 
usuce tabloul.   

 

Acum sa trecem la crearea de efecte. Mai intai, uda panza. Pe paleta, amesteca 
albul de titan cu apa pana cand obtii o consistenta asemanatoare unei creme de 
prajitura moale. Foloseste pensula rotunda pentru a picta de-a lungul orizontului 
cu acesta culoare diluata. Aplica culoarea prin tamponare cu pensula, nu prin 
trasare. Acest lucru trebuie facut cat timp panza este uda. 
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Inclina repede panza in directia opusa tie, la un unghi care sa permita culorii albe 
sa se scurga peste cerul albastru. Prin umezirea cu apa, folosind pulverizatorul, vei 
putea crea un efect de ceata pe alocuri, acolo unde vor fi copacii.  

 

Asteapta 1-2 minute pentru ca vopselele sa se aseze, si, cat timp stratul de alb 
este inca ud, pulverizeaza alcoolul. Acesta va forta pigmentul alb sa se disperseze, 
lasand in urma "gauri" de diverse dimensiuni. Este un efect foarte interesant, 
folosit deseori in pictura abstracta despre care vom vorbi mai tarziu (lectiile 22-
23). Asteapta apoi sa se usuce intregul tablou.  

Uneori ti se va parea ca procedura merita a fi repetata pentru obtinerea mai 
multor straturi de efect de ceata-ninsoare.  
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Foloseste acum o pensula mai mica pentru detalii si picteaza trunchiurile si 
ramurile copacilor din fundal. Poti folosi o culoare deschisa de alb-albastrui pentru 
copacii inalti si albastru inchis pentru tufisurile joase. Acest lucru va crea un 
contrast placut. Asteapta apoi din nou uscarea picturii. 

Urmeaza sa pictam zapada din prim-plan.  

Incarca pensula lata cu alb si putin albastru asa cum ai 
invatat la tehnica one-stroke.  

Prin cateva miscari de du-te vino, cele doua culori se vor 
amesteca intr-un degrade. Atentie la proportia culorilor! 
Albul este predominant.  

 

Tehnica One-Stroke! 

Traseaza linii orizontale pe suprafata panzei de sub orizont. In acest fel ai pictat 
zapada din fundal. Curata pensula si lasa tabloul la uscat.  



 

Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
scurge
amestecat cu negru). Procedeaza la fel ca la tehnica one
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 
incat un capat al 

 

Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
scurge-o putin, si incarca un 
amestecat cu negru). Procedeaza la fel ca la tehnica one
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 
incat un capat al 

Tutoriale si Cursuri de Pictura pentru Incepatori 

Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
o putin, si incarca un 

amestecat cu negru). Procedeaza la fel ca la tehnica one
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 
incat un capat al pensulei
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Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
o putin, si incarca un 

amestecat cu negru). Procedeaza la fel ca la tehnica one
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 

pensulei ramane fara culoar
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Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
o putin, si incarca un colt al muchiei perilor cu albastru inchis (cel 

amestecat cu negru). Procedeaza la fel ca la tehnica one
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 

ramane fara culoar
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Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
colt al muchiei perilor cu albastru inchis (cel 

amestecat cu negru). Procedeaza la fel ca la tehnica one
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 

ramane fara culoare. 
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Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
colt al muchiei perilor cu albastru inchis (cel 

amestecat cu negru). Procedeaza la fel ca la tehnica one
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 
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Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
colt al muchiei perilor cu albastru inchis (cel 

amestecat cu negru). Procedeaza la fel ca la tehnica one-stroke: traseaza inainte 
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 
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Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
colt al muchiei perilor cu albastru inchis (cel 

: traseaza inainte 
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 

 

Intuneca sectiunea de sub copacii din prim plan. Inmoaie pensula lata in apa, 
colt al muchiei perilor cu albastru inchis (cel 

: traseaza inainte 
si inapoi pe paleta pana cand culoarea de pe pensula se uniformizeaza in asa fel 



Tutoriale si Cursuri de Pictura pentru Incepatori - www.curspictura.ro 
 

 

Traseaza o linie orizontala sub copaci tinand pensula cu partea incarcata de 
albastru inchis in jos. In timp ce trasezi, pivoteaza pensula astfel incat linia 
rezultata sa fie din ce in ce mai subtire. Asteapta uscarea panzei. 
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Folosind pensula subtire pentru detalii, picteaza trunchiul si crengile copacilor din 
prim plan cu o culoare albastru-inchis. Crengile vor fi mai subtiri spre exterior, si 
mai groase in apropierea trunchiului.  

Inmoiae o pensula cu perii departati in apa pentru a 
face perii mai maleabili. Apoi, usuca bine de tot 
pensula pe un servetel de hartie.  

Incarca aceasta pensula cu alb. Incarcarea se va face 
prin apasarea pensulei in vopsea pana cand perii sunt 
acoperiti usor si raman departati.   

Tehnica Pensulei Uscate! 

 

Tamponeaza peste crengile copacilor. Pentru diversitate, poti adauga mai multe 
astfel de "frunze inghetate" pe cel de-al doilea copac.  



 

Pentru a adauga ridicaturi 
de pamant acoperite cu 
zapada, incarca o muchie 
a cutitului de pictura cu 
vopsea alba, apoi intinde
de
copacilor. 

Adauga mai multe astfel 
de ridicaturi inzapezite in 
prim
echilibru si textura 
compozitiei.

 

 

Pentru a adauga ridicaturi 
de pamant acoperite cu 
zapada, incarca o muchie 
a cutitului de pictura cu 
vopsea alba, apoi intinde
de-a 
copacilor. 

Adauga mai multe astfel 
de ridicaturi inzapezite in 
prim-plan pentru a conferi 
echilibru si textura 
compozitiei.

 

Tutoriale si Cursuri de Pictura pentru Incepatori 

Pentru a adauga ridicaturi 
de pamant acoperite cu 
zapada, incarca o muchie 
a cutitului de pictura cu 
vopsea alba, apoi intinde

 lungul bazei 
copacilor.  

Adauga mai multe astfel 
de ridicaturi inzapezite in 

plan pentru a conferi 
echilibru si textura 
compozitiei. 

Tutoriale si Cursuri de Pictura pentru Incepatori 

Pentru a adauga ridicaturi 
de pamant acoperite cu 
zapada, incarca o muchie 
a cutitului de pictura cu 
vopsea alba, apoi intinde-o 

lungul bazei 

Adauga mai multe astfel 
de ridicaturi inzapezite in 

plan pentru a conferi 
echilibru si textura 
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Tehnica cutitului pentru pictura!
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Tehnica cutitului pentru pictura!

www.curspictura.ro 

Tehnica cutitului pentru pictura!

 

 

Tehnica cutitului pentru pictura! 



 

Fulgii de zapada care cad 
(ninsoarea) se picteaza folosind 
urmatoarea 
subtire se incarca cu vopsea alba 
puternic diluata, apoi, cu 
ajutorul altei pensule, se loveste 
aceasta pensula in asa fel incat 
vopseaua va sari de pe ea si va 
cadea pe panza. Poti dirija 
caderea in functie de distanta 
pensulei de panza s
o tii. Repeta loviturile pana cand 
obtii nivelul de ninsoare pe care 
il doresti, incarcand din nou la 
nevoie pensula cu vopsea.

Gata!

 

Fulgii de zapada care cad 
(ninsoarea) se picteaza folosind 
urmatoarea 
subtire se incarca cu vopsea alba 
puternic diluata, apoi, cu 
ajutorul altei pensule, se loveste 
aceasta pensula in asa fel incat 
vopseaua va sari de pe ea si va 
cadea pe panza. Poti dirija 
caderea in functie de distanta 
pensulei de panza s
o tii. Repeta loviturile pana cand 
obtii nivelul de ninsoare pe care 
il doresti, incarcand din nou la 
nevoie pensula cu vopsea.

Gata! 
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Fulgii de zapada care cad 
(ninsoarea) se picteaza folosind 
urmatoarea tehnica: pensula 
subtire se incarca cu vopsea alba 
puternic diluata, apoi, cu 
ajutorul altei pensule, se loveste 
aceasta pensula in asa fel incat 
vopseaua va sari de pe ea si va 
cadea pe panza. Poti dirija 
caderea in functie de distanta 
pensulei de panza s
o tii. Repeta loviturile pana cand 
obtii nivelul de ninsoare pe care 
il doresti, incarcand din nou la 
nevoie pensula cu vopsea.
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Fulgii de zapada care cad 
(ninsoarea) se picteaza folosind 

tehnica: pensula 
subtire se incarca cu vopsea alba 
puternic diluata, apoi, cu 
ajutorul altei pensule, se loveste 
aceasta pensula in asa fel incat 
vopseaua va sari de pe ea si va 
cadea pe panza. Poti dirija 
caderea in functie de distanta 
pensulei de panza si locul in care 
o tii. Repeta loviturile pana cand 
obtii nivelul de ninsoare pe care 
il doresti, incarcand din nou la 
nevoie pensula cu vopsea.   
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Fulgii de zapada care cad 
(ninsoarea) se picteaza folosind 

tehnica: pensula 
subtire se incarca cu vopsea alba 
puternic diluata, apoi, cu 
ajutorul altei pensule, se loveste 
aceasta pensula in asa fel incat 
vopseaua va sari de pe ea si va 
cadea pe panza. Poti dirija 
caderea in functie de distanta 

i locul in care 
o tii. Repeta loviturile pana cand 
obtii nivelul de ninsoare pe care 
il doresti, incarcand din nou la 
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Tehnica stropirii!

 

 

Tehnica stropirii! 
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NOTA: Tehnica stropirii (cu vopsea si cu alcool) va fi discutata mai pe larg in 
lectiile dedicate picturii in acuarela. Am ales sa procedez astfel deoarece este o 
tehnica specifica culorilor lichide pe baza de apa.  

 

Tema Saptamanii 
In mapa sau caietul de exercitii, exerseaza cate o tehnica pe un subiect simplu, 
singular.  

Nu te aventura inca la compozitii intregi. Aplica doar culorile conform fiecarei 
tehnici, fara un scop anume, fara a contura o forma.  

Iti sugerez chiar sa faci un fel de tabel in care sa scrii numele fiecarei tehnici 
folosite si sub denumire sa pictezi rezultatul.  

Astfel, de fiecare data cand vei avea nevoie sa-ti amintesti cum obtii un anume 
efect, vei putea rasfoi tabelul de referinta. 

Ne auzim in 7 zile. 

Cu prietenie, 

Laura Mateescu 

 
Laura Mateescu 
Autor, Picturia - Invata usor si rapid cum sa pictezi frumos! 

 

Va urma ... 

Procedeul valoratiei: Invata cum sa dai viata picturilor tale prin contrast de 
valoare. Invata sa inchizi si sa deschizi culorile astfel incat aceastea sa 
redea nu doar culoarea formelor pictate, ci si tridimensionalitatea acestora. 
Dupa teoria culorilor, acesta este cel mai important lucru in pictura! 

 

 


