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I. INTRODUCERE  

Copilul începe să deseneze/picte-

ze, să mâzgălească în jurul vârstei de 

doi ani. Ce desenează el de fapt? El 

desenează de toate căci ochii lui în-

ghit o mulţime de culori, copaci, flori, 

oameni, case, obiecte, maşini, străzi, 

sate, oraşe, animale, nori, stele, apă, 

jucării, îngeri, zei, drăcuşori, zmei, 

naturi statice, portrete, peisaje, nave 

cosmice, peşteri, extratereştri, împă-

raţi, eroi, voinici, peşteri, lumi sub-

acvatice, staţii interplanetare, linii, 

gesturi/mişcări, pete, puncte, linii, 

forme etc. Dar pe lângă toate acestea 

şi multe altele pe care le vede, el mai 

poate picta/desena şi lucruri care nu le 

paşte cu ochii: sunete, muzică, miro-

suri, gusturi, gânduri, sentimente etc. 

Dar timpul şi spaţiul le poate desena, 

picta? Sau acestea sunt categorii/ab-

stracţii ce ţin de filozofie, matematică 

şi fizică? Indiferent dacă ştim sau nu 

ştim nimic despre spaţiu şi timp noi 

nu putem exista înafara lor. Trăim, ne 

deplasăm, locuim prin şi în diferite 

spaţii, ne trecem timpul cu mai mult 

sau mai puţin folos. Unii iubim locu-

rile de la munte, alţii adoră nesfârşita 

Mare; mulţi poartă în sufletul lor, cu 

mult drag, locurile natale deşi trăiesc 

pe alte meleaguri; unii s-au legat sufle-

teşte, din cine ştie ce pricini, de Vene-

ţia, Roma, Tokio, Londra, Insula Paş-

telui, Sahara, Delta Dunării, Suceava; 

avem cu toţii anumite locuri preferate 

(străzi, uliţe, parcuri, edificii, păduri, 

stânci, poeni, râuri); ne impresionează 

profund anumite spaţii/ locuri sacre 

(piramidele din Egipt, templele şi bi-

sericile diferitelor religii, peşteri unde 

au vieţuit sfinţi, monahi, înţelepţi), lo-

curi unde s-au întâmplat lucruri me-

morabile (Alba Iulia, New York)... 

Unii dintre noi nu se simt bine în spa-

ţii închise, alţii au oroare de spaţii 

vaste, deschise în toate direcţiile; unii 

au rău de Mare, alţii de înălţime, unii 

sunt pasionaţi de peşteri sau de lumea 

subacvatică; cosmonauţii au avut par-

te de experienţe şi trăiri unice în spa-

ţiul cosmic; sunt oameni care descriu 

călătorii imaginare în locuri total dife-

rite de cele cunoscute...  
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Cum îi ajutăm pe copii să explore-
ze spaţiile cu ochii, culorile, liniile, for-
mele, punctele şi celelalte mijloace plas-
tice? Putem oare desena spaţiul sau 
este o pierdere de vreme? Iar dacă pu-
tem face acest lucru, ce relevanţă are el 
în dezvoltarea personalităţii umane? 
Suntem nişte fiinţe spaţiale sau spaţiul 
e o invenţie a minţii umane, un cuvânt, 
o noţiune care învăluie în ceaţă o expe-
rienţă/trăire ancestrală inexplicabilă? 

Încercăm, de vreo câteva luni de 
timp, să căutăm şi să înţelegem, infor-
maţii importante despre spaţiu în ge-
neral, despre reprezentarea lui, pentru 
a putea articula, împreună cu profe-
sori, învăţători şi studenţi din Cluj-
Napoca, o viziune şi o posibilă strate-
gie didactică de abordare a spaţiului 
în cadrul educaţiei plastice.  

II. SPAŢIUL: CÂTEVA CON-
SIDERAŢII 

Spaţiul – aparţine el oare acelor 
fenomene originare în prezenţa cărora 

(Goethe) omul este cuprins de un fel 
de sfială ce poate merge până la teamă? 

Dificultatea definirii spaţiului re-
iese din faptul că dincolo de spaţiu nu 

se află nimic din care el să poată fi 
dedus. Specificul spaţiului trebuie să 

se arate pornind de la el însuşi; dar în 
acest caz mai poate fi surprins acest 

specific? Dacă specificul spaţiului ne 
scapă, atunci vorbirea noastră despre 

spaţiul artei rămâne la rându-i în 
obscuritate. Câteva consideraţii ar fi 

totuşi utile pentru a aborda noţiunea 
de spaţiu în context didactic. 

2.1. DESPRE SPAŢIU ÎN GE-
NERAL 

Spaţiul are diverse faţete, de 
exemplu:  
- este un mediu al lucrurilor (în 

care se scaldă lucrurile), 
- este un loc, suprafaţă, întindere 

limitată; întinderea, locul care ne 
înconjoară, 

- este atributul obiectelor; loc liber 

între obiecte, distanţă, interval, 

- este văzduh, întindere nemărgini-

tă care cuprinde corpurile cereşti, 

- are aspectul unui întreg neîntre-

rupt. 

Spaţiul este, de asemenea, forma 

experienţei noastre sensibile, este un 

mijloc ideal – o structură a spiritului, 

care conţine percepţiile noastre şi în 

care noi localizăm mişcări, evenimen-

te, procese şi corpuri. În experienţa 

cotidiană spaţiul este: 

- omogen 

- izotrop (care are, pe toate di-

recţiile, aceleaşi proprietăţi) 

- continuu 

- nelimitat 

2.2. SPAŢIUL LA HEIDEGGER  

Referitor la artă, Haidegger men-

ţionează trei tipuri de spaţiu, care pot 

fi deduse din spaţiul fizic ca specii de-

rivate: 

- spaţiul înlăuntrul căruia imaginea 

plastică poate fi descoperită ase-

menea unei prezenţe obiectuale 

(sculptura, tabloul ca obiecte pla-

sate într-un loc anume); 

- spaţiul închis în volumele unei 

figuri (spaţiul/golul închis, loca-

lizat în interiorul unei forme bi-

dimensionale sau tridimensiona-

le; spaţiul localizat în interiorul 

unui pătrat sau al unei sfere); 

- spaţiul care rezidă în golul exis-

tent între volume (între formele 

dintr-o compoziţie bidimensiona-

lă sau tridimensională). 

Aceste aspecte fenomenologice ale 

spaţiului: spaţiu vast care scaldă, învă-

luie obiectele, spaţiul cuprins în interio-

rul obiectelor, spaţiul cuprins în goluri-

le dintre un grup de obiecte sau forme 

grupate într-un loc anume (oraş, cartier, 

clădire, monument, tablou, cameră, sce-

nă, etc.) sunt spaţii cu care se operează 
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în arhitectură, sculptură, teatru, pictu-

ră, film. Aceste spaţii pot fi abordate 

didactic în câmpul educaţiei vizuale. 

Dar cum putem afla ce e specific 

spaţiului? Heidegger caută răspunsul 

în limbă, în experienţele originare care 

sunt păstrate în cuvinte. Spaţiul este 

ceva rânduit, rostuit, strâns laolaltă 

prin intermediul unui loc, adică prin 

intermediul unui lucru (lucrul/obiec-

tul/punctul/forma localizează, fixează, 

ancorează).Spaţiul se percepe doar ca 

un rezultat/consecinţă a lucrurilor. 

Dar lucrurile nu aparţin sau odihnesc 

într-un loc, ci sunt ele însele locuri 

odihnind în sine.  

Spaţiul ca loc (spaţiu ambient: o 

cameră, o curte, o stradă, o piaţă, un 

parc etc.) 

Obiect-lucru ca loc (spaţiu inerent: 

un vas, un dulap, o casă, un copac, o 

maşină, o căpiţă, o stâncă, o statuie etc.) 

Legătura dintre ele (spaţiul ca loc 

şi obiect-lucru ca loc) face ca spaţiul 

pe care îl străbatem/trăim (ca spaţiu al 

experienţei) să funcţioneze ca o mate-

rie/energie discontinuă, percepută doar 

prin relaţie cu modificarea în interiorul 

său a unor densităţi diferite. Spaţiul ex-

perienţei perceput ca densităţi diferite 

de materii şi energii. Obiectele percepu-

te ca decupaj din context, ca nişte spa-

ţii autonome mai mult sau mai puţin 

închise/deschise/întredeschise printr-un 

halou vectorial de energii subtile. 

Spaţii sacre: îmblânzirea abstrac-

ţiei spaţiului infinit prin întemeierea 

unui spaţiu calitativ al lucrurilor, al 

unor izolări sacre, locuri de dialog 

între om şi cosmos, între om şi divini-

tate, între om şi transcendent. 

III.  MODALITĂŢI DE STUDIE-

RE/EXPLORARE A SPAŢIULUI ÎN 

CADRUL EDUCAŢIEI PLASTICE 

O posibilă strategie de abordare a 

spaţiului în activităţile plastice ar tre-

bui să pornească de la caracteristicile 

de vârstă şi de la abordarea spaţiului 

ca obiect, mediu înconjurător/ am-

bianţă, direcţie/desfăşurare/mişcare şi 

raport, relaţii între obiecte/substanţe 

/materii/forme/calităţi. 

3.1. SPAŢIUL CA OBIECT 

Acest aspect presupune studii de 

forme pline şi goale concomitent (cu-

buri, cutii, case, camere, gropi, căpiţe, 

forme de relief, etc. – toate acestea 

văzute din unghiuri diferite. Analiza-

rea unor forme pline/goale din repro-

duceri de artă. Forme tridimensionale 

reprezentate în diferite perspective 

(axonometrie). Crearea unor experien-

ţe de relaţionare a elevului cu volu-

mul/spaţiul obiectelor: obiect văzut cu 

un singur ochi, cu doi ochi pe rând; 

obiecte desenate după ce au fost pi-

păite şi nu văzute; obiecte desenate din 

exterior şi din interior, obiecte desena-

te văzute fiind lipite de nas; văzute de 

sus, de dedesupt, etc. suprafaţa obiecte-

lor mărită (textura). Exerciţii de desfă-

şurări de obiecte (de la tridimensional 

la bidimensional), construirea obiecte-

lor prin linii/tije/sârme (structura lor 

geometrică), construirea unor obiecte 

prin realizarea unor carcase din hârtie, 

carton alte materiale. 

3.2. SPAŢIUL CA MEDIU ÎN-

CONJURĂTOR, AMBIANŢĂ, LOC, 

SCENĂ, VAS 

Spaţiul sub această formă se refe-

ră la un grup de obiecte care sunt gru-

pate în acelaşi loc şi la golurile/ spa-

ţiile dintre obiecte. El este un spaţiu 

circumscris, localizat, decupat din spa-

ţiul vast, cosmic cu care întreţine anu-

mite raporturi (e suficient să ne gân-

dim la spaţiul interior al unui edificiu, 

la spaţiul unei străzi sau pieţe, la spa-

ţiul unui cartier, oraş etc.). Acest spa-

ţiu ambiental/ambient e constituit din 

plinuri (obiecte/forme) şi goluri (vid, 
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aer, ceaţă, substanţă diluată/transpa-

rentă). Acest spaţiu locuit de obiecte 

(locuri libere şi locuri ocupate de 

obiecte) poate fi structurat foarte dife-

rit având calităţi, expresii diferite: aici 

intră în joc anumite relaţii/relaţionări: 

- relaţii între obiecte şi spaţiul gol 

(domină plinul, golul sau avem 

echilibru, aglomerări, dispersări, 

câmpuri plastice grele, uşoare, pla-

te, vibrete, calme, tensionate, dife-

rite desfăşurări ritmice etc.); 

- relaţii între spaţiul gol şi trasee/di-

recţii de grupare a obiectelor/for-

melor (direcţii, scheme dominant 

verticale, orizontale, oblice, circu-

lare, spiralice etc. rezultând, printre 

altele, spaţii/locuri/compoziţii în-

chise, deschise, dinamice, statice); 

- relaţii între obiectele/formele ce 

populează spaţiul respectiv (mă-

rimi şi calităţi diferite, contraste, 

armonii, familii de forme, simetrii, 

grupări simetrice/asimetrice etc.);  

- suprarelaţii între aceste trei tipuri 

de relaţii menţionate mai sus. În 

toate aceste cazuri putem conce-

pe/iniţia diferite exerciţii, jocuri, 

probleme de exersare, explorare, 

experimentare de relaţionări (între 

spaţii date şi câteva elemente – 

forme, pete, linii, puncte; relațio-

nări de forme culori, pete, linii 

între ele în spaţii libere, nelimitate; 

relaţionări de elemente/ obiecte pe 

diferite scheme mai mult sau mai 

puţin geometrice, simetrice, asi-

metrice etc. în spaţii limitate sau 

libere; din aceste exerciţii, jocuri 

de relaţionări vor rezulta principii/ 

reguli de compoziţie şi anumite 

spaţii plastice de calităţi diferite). 
3.3. SPAŢIUL CA DIRECŢIE, 

DESFĂŞURARE, MIŞCARE 
Sunt domenii artistice (dans, 

film, teatru, arta cinetică) unde mişca-

rea, desfăşurarea, direcţiile, traiecto-
riile, viteza sunt mijloace de expresie 
esenţiale în hora cărora intră obiecte-
le, actorii/trupurile circumscriind anu-
mite spaţii. Şi aceste aspecte ale spa-
ţiului pot fi exersate, jucate, explorate 
mai ales prin modalităţi de învăţare 
integrată, prin analiza unor imagini 
filmice sau realizarea de imagini ani-
mate etc.  

Exerciţii, jocuri, experimente 
vizual-plastice de explorare/jucare a 
spaţiului real şi a imaginii plastice a 
acestuia: 

a) explorarea vizuală, tactil chines-
tezică şi plastică a unor corpuri 
cubice, rotunde, pline, goale, de-
limitate de suprafeţe sau de tije/ 
linii. Conştientizarea exteriorită-
ţii şi interiorităţii obiectelor/for-
melor şi a graniţei dintre acestea: 
contur, piele, coajă, pereţi, carca-
să; construirea plastică a graniţe-
lor prin linii, suprafeţe/plane, 
texturi (imaginile 4, 5, 6). 

b) Desenarea drumului pe care îl 

parcurge o furnică pe diferite su-
prafeţe de obiecte pline sau goale 

(pe un obiect cubic, rotund, pe 
obiecte goale pe dinăuntru, pe 

trei-patru obiecte diferite aşezate 
unul lângă altul. (imaginea 10). 

c) Desenarea drumului parcurs de o 
furnică care pătrunde pe un orifi-

ciu în interiorul unui obiect gol şi 
iese pe alt orificiu (obiectul este 

delimitat de suprafeţe plane sau 
curbe. 

d) Exerciţii de desfăşurări de obiec-

te: un cilindru gol, un cub, un 
măr etc. (imaginile 5 şi 6).  

e) Exerciţii de secţionări/tăieri de 
obiecte cu diferite plane (măr, pa-

ră, cub de carton etc.) desenarea 
şi desfăşurarea lor (imaginile 5, 6). 

f) Explorarea vizuală şi desenarea 

unor cutii mari fără planul de sus 
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văzute de sus; desenarea apoi a 

camerelor propriului apartament 

fără tavan şi văzut de sus. 

g) Realizarea unor corpuri/forme 

3D din sârmă sub forma unor 

structuri de linii (fructe, vase, 

corpuri geometrice etc.). 

h) Grupaje de obiecte/forme 3D pli-

ne şi acoperite de o draperie moa-

le; desenarea/pictarea acestora 

acoperite apoi descoperite (ima-

ginea 12). 

i) Pictarea/desenarea unor grupaje 

de obiecte pline, goale etc. plasa-

te în cutii-camere cu un perete/ 

plan eliminat şi eventual cu lumi-

nă dirijată (imaginea 3). 

j) Gruparea unor elemente plastice 

(pete, puncte, linii, forme, culori) 

într-un cadru dat (suport plat sau 

curbat pătrat, dreptunghiular, ro-

tund, oval) cu dominarea plinului 

sau golului (imaginea 8, 12 ). 

k) Gruparea unor elemente plastice 

bi sau tridimensionale după anu-

mite trasee sau configuraţii: cerc, 

cruce, pentagon, triunghi etc.  

l) Exerciţii de relaţionare a elemen-

telor plastice ce populează şi/sau 

configurează un spaţiu plastic: 

aceeaşi familie de forme (numai 

rotunde, numai ramificate), aceeaşi 

culoare sau familie cromatică, 

aceeaşi tratare a suprafeţelor 

(plată, picturală, grafică, sculptu-

rală). Vezi imaginea 1, 2, 4, 7. 

m) Exerciţii de structurare a spaţiului 

plastic în sensul perspectivei linia-

re, aeriene, inverse etc. (vezi Va-

sile Cioca, 2007, Jocul de-a arta).  

IV. ÎN LOC DE CONCLUZII 

Căutările noastre privind spaţiul, 

spaţiul plastic şi posibile strategii di-

dactice de explorare şi structurare 

artistică a acestuia sunt în curs de des-

făşurare. Experimentăm în continuare 

noi jocuri, exerciţii, probleme vizual-

plastice, modalităţi de abordare a di-

mensiunilor şi faţetelor complexe ale 

spaţiului în cadrul educaţiei vizuale. 

Situaţiile de explorare/construire/ima-

ginare/înţelegere a problemelor legate 

de spaţiu şi reprezentarea lui, imagi-

nate/gândite şi elaborate de noi, au 

stârnit interesul elevilor (clasele I – 

VIII) şi al profesorilor colaboratori 

din mai multe şcoli. Problematica 

spaţiului în cadrul activităţilor plasti-

ce este extrem de complexă şi necesi-

tă o abordare mulți, inter, transdisci-

plinară şi, cu siguranţă, nu poate fi re-

dusă doar la clasica perspectivă linia-

ră şi aeriană. Explorarea problemelor 

spaţiului şi configurarea lui plastică 

nu se face prin ilustraţii cu planşe-

model, ci prin învăţare ludic-explora-

torie.  
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