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Materiale gi instrumente
de desen
Planseta de desen
De obicei desenele se realizeazi pe hartie. Hartia
este moale, de aceea trebuie fixati pe o suprafali
netedl si rigid[. in acest scop se utilizeazl plangeta de desen. Plangetele ce se pot achiziliona in
magazinele de specialitate sunt de obicei uqoare,

flcute din lemn moale, astfel ci putem infige cu
ugurinla pionezele in ele pentru fixarea hArtiei
de desen. Plangetele care se glsesc in comerf
sunt de diferite dimensiuni. Suprafata acestora este de obicei netedl, insi cu timpul se mai
rzeaz6., se deformeazi qi apar mici imperfec{iuni. Aceste deformari se pot evita dac[ sub hAr-
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tie, sub coala de desen, se agazd cAteva straturi
de hArtie groas[. in felul acesta hArtia superioari, pe care desendm, nu atinge direct lemnul.
Pentru fixarea desenului, in loc de pioneze se
poate folosi gi bandi adezivl. in magazinele de
specialitate se gisesc benzi autocolante, care se
dezlipesc de coaia de desen liri s-o deterioreze
qi pot fi rupte ugor cu mina. Coala de desen se
poate fixa gi cu cleme de dimensiuni potdvite,
eventual cu cleme de rufe, in funclie de grosimea plangetei de desen gi de dimensiunile colii
de hArtie. Desigur, putem folosi pe rol de planqet5 orice placaj, scAndurl sau alte materiale rigide
provenite din tAmpllrie.
Este necesar ca foaia de hdrtie si fie fixatl paralel cu marginile plangetei de desen, astfel ca si
ne ajute la desenarea orizontalelor s,i verticalelor,
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dar gi la verificarea acestora. Plangetele nu se
recomandi si fie |inute in mAni, mai ales cele
mari, care sunt destul de grele. Acestea se pun
pe blnci speciale pentru desen, sau pe un scaun
obiqnuit.

HArtia
inainte de aparilia hartiei de desen 9i scris s-au
utilizat teblile de lut, papirusuri, tebtle ceruite,
piei de animale, pergament etc. HArtia uzuald
folositd in zilele noastre a fost descoperiti initial
de chinezi. Ei au pastrat secole intregi acest
secret.

Hirtia a pitruns ln Europa prin intermediul
arabilor, care in anul 751 inving armata chine-

ze in betilia de la Talas. printre chinezii luali
ostatici de citre arabi se gi.seau gi ciliva lucri_
tori din atelierele de hirtie chinezesti, care au
impartasit secretul labricdrii hdrtiei pentru a si
salva via{a. Astlel, pe langa China Coreea,
9i
primele mari centre de fabricare a hirtiei au fost
in Samarkand (Uzbekistan) in Bagdad (Irak).
Ei
$tiinla fabricirii hdrtiei pitrunde in Europa prin
Peninsula Iberici (Spania), pe fostul teritoriu
al maurilor, fiind adusi prin Egipt gi Africa de
Nord. Mai tirziu p[trunde in ltalia, apoi, treptat,
ajunge qi in alte liri ale Europei. Materia primd
principala in labricarea hartiei, alatrrri de deseu
rile textile, a fost lemnul, dar de la mijlocul seco_
lului al XIXlea celuloza a devenit m*eria primi
de bazi. Mirimea colii de hdrtie se insemneazd
cu litere gi cifre (de exemplu, A4 84). Aceas_
9i
ta se poate impdrli in doui, in patru gi aga mai

departe.

Bloc de desen gi coli de desen

Un exemplu obignuit: s[ luim o foaie de hdrtie
din cele folosite la imprimante sau copiatoare.

Mirimea

acesteia este 210 x 297 mm, deci aproxima[iv 20 ) 30 cm. Aceasla marime o numim
formatul .A4. Dacl o prelungim pe latura mare
se obline formatul A3. Daci o dublim si pe
aceasta se obline formaLul A2. si asa mai depar
te. Dac[ revenim la formatul ,{4, adicd ]a coala
de 20 x 30 cm, 9i o injumitd{im, obfinem forma_
tul A5. Daci il injumdtelim gi pe acesta se obline
formatul A6, adici mlrimea corespunzatoare
unei felicitiri.
Formatul B este pulin mai mare decAt formatul
A. Formatul 82 este de bazi, 50 x 70 cm. La im_
pirlirile in doui se ob1in, de asemenea, forma_
tele 83, 84 gi 85. Hirtie de aceste mirimi au
fabricat chiar si chinezii din antichitate.
Grosimea hirtiei, in urma unei conventii internalionale, este redate in grame/mp. Hartla pen_
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tru copiatoare mai sus amintite are probabil
80 sau 90 g/mp, ceea ce inseamni c[ un metru
pitrat (1 mp) de hirtie cAntaregte 80 g, sau daci
este mai groasi are 90 g. Aceste coli nu sunt potrivite pentru desen, fiind prea subliri. Eventual
pot fi folosite pentru notile sau schile. Coala de
desen trebuie si aibi cel pulin 100-130 g/mp.
Se recomand[ utilizarea unei hirtii pllcute ca
aspect, nu prea netede gi pufin rugoase, cu grenul mare. Pentru incep[tori se recomandl folosirea mapelor spiralate din comer{.
Mapa de desen este potrivit[ pentru a desena in
creion, dar pentru pictura in acuareli trebuie sl
se foloseascd hirtie speciali, mai groas[, cu o
mai bun[ capacitate de absorblie. Pentru cirbune se recomandi folosirea hArtiei de dimensiuni
mai mari, ce1 pulin A3, iar suprafafa acesteia si
nu fie netedi, deoarece clrbunele alunecl gi nu
lase urma potrivitiL. Pentru desenul in clrbune
este foarte potriviti hirtia Ingres (se pronunli

Diferite tipuri de ueioane gi urmele lor

,,engr"). Culoarea de bazi a hArtiei este albi, dar
sunt gi hirtii speciale de diferite nuanle deschise,
pale, pastelate. Dup[ ce am reugit s[ stipinim
diferite tehnici de desen, putem utiliza hdrtii de
nuanle inchise sau chiar negre, pe care sd desenem cu crete de culori deschise sau cu creioane
pastel. Pentru desenele in clrbune, ca exerci]iu
sau pentru studii, putem folosi Ei hirtia de impachetat albl, cu suprafala ugor rugoasi.

Instrumente de desen
lucra cu urmetoarele instrumente: creion grafit, creion colorat, c[rbune pentru desen,
cret[, creion pastel, precum qi cu cerneall, tug,
bai{ de nucl Ei sepia. Pentru desenul ce ]e folosegte pe cele din urmi este nevoie de o pensuld,
sau o penill (eventual de o panl de pas[re), ori
de o trestie simple tiiate potrivit.
Se poate

Creionul
Creionul este instrumentul de desen cel mai
rlspindit. Materialul de bazi este grafitul, care
de fapt este cirbune pur. La inceput cirbunele
era exploatat doar in Anglia 9i, datoriti faptului
ci exista intr-o cantitate mice, pre{ul lui concura
cu cel al aurului. Ulterior s-au descoperit noi
ziciminte si in alte pdr1i, grafitul devenind astfel
din ce in ce mai rispAndit.
Creionul obignuit a ap6rut la sfArgitul secolului
al XVIII-lea, cdnd chimistul francez Nicolas
Cont6 a mirunlit bine gralitul, a adiugat pulini
argili, a mulat amestecul in beligoare subliri
numite mine de gralit Ei l-a prins intre bucili de
lemn. Cind deseni.m, aceste mine de grafit se
uzeazi, lisAnd pe hdrtie mici urme ale particule_
lor acestuia. Culorile din realitate sunt redate ln
a1b si negru sau in diferite nuanle de gri. Existi
o nuanll de gri corespunzltoare fiecirei culori.
Creioaneie nu sunt la fel. Ele au duritdli diferite,
indicate prin litere. Indica{ia H (hard) inseamni o mini tare, duri, iar indicalia B (black)
desemneazi o mini moale. Pentru a obtine un

r

creion mai tare, la grafit se adaugi mai mult lut.
Cu acesta desenul va fi mai gri, se pot trasa linii
mai subpri, mai exacte, iar vArful creionului
nu se uzeazi asa repede. Asemenea creioane se
folosesc pentru desene tehnice, in timp ce cu
creioanele mai moi se pot realiza desene artistice
cu nuanle mai fine. Nu se recomandd
Etergerea
sau frecarea liniilor, pentru ci murddresc dese_
nul. Despre realizarea diferitelor tonalitl1i cle gri
vom discuta mai tArziu.
inainte de utilizarea grafitului la fabricarea
creioanelor s au folosit creioane de argint, de
plumb si de zinc. Desenele superbe din era renascentistl erau realizate cu aceste instrumen_
te. Chiar gi gravorii in cupru 1e-au folosit, pdni
in secolul aI XIX lea, la realizarea schilelor. Se
poate desena qi cu creioane colorate, dar acestea
se gterg mai greu, de aceea se recomandi. doar
persoanelor cu experienli. Ca Ei alte instrumen
te de desen, gi creioanele colorate pot fi utilizate
intr-o nuanld mai deschisi, dar desenul devine
mai expresiv dacl folosim culori mai intense.
Se va acorda o atenlie deosebiti la combinarea

Ustensilele necesare desenului in cdrbune: cdrbune natural, cdrbune presat,
radierd speciald pentru

cdrbune (gumd plasticd), chrpd
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culorilor. Este bine si avem grijI
cum combinim culorile. Si nu amesteci.m prea
multe culori complementare, pentru ca desenul
sa-Ei pestreze acuratelea, iar culorile si rlmdni
liguroase.
si amestecarea

Cdrbunele pentru desen
Cu siguran{i ne aducem aminte, din cele
tate 1a chimie,

ci daci lemnul este incins

invl

firi

oxigen intr-un spaliu inchis anaerob, nu arde ca
iemnul, ci se carbonizeazi qi lasi urmi pe hirtie.
De obicei, in acest scop sunt folosite ramuri de
tei, gutui, a1un, salcie sau prun, cu care se pot
iealiza lucriri foarte frumoase, cu aspect tonic,
plicut. Astfel se obline cirbunele natural. Din
magazinele de specialitate se poate achiziliona
atat cerbune natural cit 9i presat, care se comercializeazi sub forma unor befigoare subliri
sau mai groase gi 1as[ o urmi mai intensi satr
mai inchisi decit cirbunele natural. Pentru
incepltori se recomand[ utilizarea cirbunelui
pentru desen, deoarece daci se fac gregeli, ele

se gterg u$or $i se poate relua desenul, iar daci
se observl urmele usoare ale lucririi anterioare

ori eventualele greseli, acestea se pot corecta. Se
recomandi folosirea hirtiei de dimensiuni mai
mari. intr o mane linem clrbunele, iar in cealal
t[ e bine si avem o carpe mici, moale si impltu
riti. Daci se lucreazi cu ambele miini, adici cu
o mlni se deseneazi cu cirbune, iar cu cealalti
se gterge cu cirpa sau se retuseaze, oblinem o
suprafa{i fini, catifelati, cu tonuri fine. Pinl
se poate, este bine si se foloseascl la qters doar
cdrpa. Pentru desenul in cerbune existl o radie
r[ speciali, numiti gumi p]astici. insi folosirea
acesteia se recomandi doar la sfArgitul lucririi,
pentru realizarea luminilor gi luciului, deoarece
guma plastic[ 1as5. urme unsuroase pe hartie,
care pot fi deranjante la continuarea lucririi.
Desenul realizat trebuie fixat, pentru a nu se
murderi. Mai demult, artigtii iqi fabricau singuri solulia lixativi dizolvdnd 50 g gelac in
0,5 I alcool tehnic de concentra!ie 960/o. in zllele
noastre, fixativul gata preparat se poate achizi

