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Acuarela este un gen de pictură care foloseşte culori de apă. Procedeul de colorare a unei 

suprafeţe prin întinderea unei culori care se dizolvă în apă se realizează cu ajutorul pensulei. Se are in 

vedere că atât procedeul folosit cât şi caliatea culorii, determină de cele mai multe ori, aspectul reuşit al 
desenului şi expresivitatea lui. 

A apărut în antichitate odată cu vechile papirusuri şi cu hârtia şi tuşul chinezilor.  
De-a lungul existenţei sale, acuarela a trecut prin mai multe etape. Până în veacul al XVII-lea nu a fost 
de sine stătătoare. La începutul secolului al XVIII- lea acuarela a apărut şi în alte ţări ale Europei 

occidentale ca o artă independentă. Se obţine prin amestecul pigmentului cu cleiul (lianţi) de 
provenienţă vegetală sau sucuri de plante. Ea se prezintă sub formă de tablete aşezate de obicei în cutii 

de plastic sau tuburi închise.  
Acuarela de bună calitate se dizolvă cu uşurinţă în apă, se fluidizează, obţinându-se un lichid 

colorat pe care îl numim tentă şi care, întins cu pensula pe hârtie, nu se şterge prin atingere după ce s-a 

uscat şi nu-şi schimbă tonul. Acuarelele se dizolvă în apă, în vase separate sau în adânciturile speciale 
ale capacelor cutiilor de acuarelă. Obţinerea diferitelor nuanţe se realizează prin amestecul a cel mult 2-

3 culori în cantităţi diferite cu ajutorul pensulei. Astfel, se fluidizează cu apă anumite culori pe 2-3 
pastile diferite. Pentru obţinerea tonurilor spre deschis, o anumită culoare se dizolvă într-o cantitate din 
ce în ce mai mare de apă şi nu se amestecă cu alb, iar pentru obţinerea tonurilor spre închis, culoarea 

fluidizată se amestecă cu negru. De regulă, în combinarea culorilor se fluidizează mai întâi culoarea 
deschisă şi apoi se adaugă culorile mai închise până se obţine nuanţa dorită. 

 
Prezentarea tehnologiei  

În ceea ce priveşte dificultăţile de executare, pictura în acuarelă se apropie de tempera şi, până 

la un anumit grad de frescă. Tehnica picturii în acuarelă este foarte variată atât prin procedeele sale, cât 
şi prin modul de folosire a culorilor. Asfel, există acuarela pură, acuarela după metoda guaşă si guaşă.  

Acuarela pură poate fi considerată numai aceea în care sunt folosite toate resursele acestei tehnici şi anume :  
transparenţa culorilor ;  

tonul alb al hârtiei ;  
gingăşia şi, în acelaşi timp, forţa şi strălucirea culorilor ;  

pe scurt, tot ceea ce alcătuieşte farmecul acestei tehnici.  
Folosind acuarela pură, în afară de caracterul ei propriu, are o deosebită putere colorantă, în 

unele lucrări ale copiilor apropiindu-se de intensitatea culorilor în ulei. Copiii trebuie să ţină cont atunci 

când folosesc această tehnică de faptul că în acuarela pură nu sunt folosite alburile, rolul lor fiind 
îndeplinit chiar de hârtie. De aceea, acolo unde vor  să redea pete de lumină trebuie folosit albul hârtiei, 

pentru că locurile pictate nu pot fi refăcute cu o culoare albă care este întotdeauna diferită de albul 
hârtiei. Dacă totuşi este nevoie, se răzuieşte locul pictat pe hârtie numai pe uscat. 
Copiii execută lucrările în tehnica acuarelei pe hârtie de desen, avându-se în vedere aplicarea culorii pe 

partea proastă a acesteia. În acest scop se fixează prin lipire sau prin pioneze hârtia pe planşetă. Astfel 
se evită vălurarea ei atunci când se umezeşte (cu o pensulă mare, curată, cu un burete sau cu puţină vată 

înmuiată în apă). Se observă că, pe hârtia uşor umezită, culoarea întinsă cu pensula aderă mai uşor şi 
mai repede. Ea fuzionează cu celelalte culori obţinându-se amestecuri noi de culoare. În cazul când 
desenul necesită un fond uniform colorat, se aşează planşeta puţin înclinată astfel ca tenta (apa 

colorată) întinsă cu pensula să nu stagneze pe suprafaţa ei şi să nu dea astfel un colorit pătat. În acest 
scop se prepară mai întâi culoarea în nuanţa potrivită şi în cantitate suficientă. Se înmoaie vârful 
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pensulei în apa colorată care se întinde pe hârtie, mânuindu-se pensula prin mişcări orizontale începând 
de sus în jos. Atunci când se trece de la o culoare la alta, pensula trebuie spălată într-un vas cu apă 

curată şi ştearsă cu cârpa. Nu este indicat ca pensula să fie umezită în gură deoarece în afară de faptul 
că acest lucru este complet neigienic, saliva împiedică întinderea uniformă a culorii. Acuarela trebuie 
dizolvată în multă apă, întrucât transparenţa şi puritatea apei justifică procedeul tehnic de fuzionare a 

unei culori cu altă culoare, obţinându-se asfel efectele dorite.  
Culorile de acuarelă aplicate în straturi subţiri îşi schimbă după uscare aproximativ o treime din 

intensitatea lor iniţială şi trebuie sa se ţină seama de acest considerent în aplicarea tonurilor. Astfel, 
fiecare ton trebuie să fie aplicat proaspăt, dintr-o dată, liber (fără intervenţii numeroase în acelaşi loc 
care scămoşează hârtia şi dă un aspect neplăcut). Numai în asemenea caz se obţine cel mai bun efect. 

Atunci când se abuzează de suprapunerea tentelor colorate sau de amestecuri de mai mult de trei culori, 
acuarela îşi pierde din strălucirea şi prospeţimea ei.  

În timpul lucrului, pentru o mai uşoară estompare şi amestecare a culorilor vec ine se mai poate 
umezi hârtia şi pe dos. Această metodă este denumită de acuarelişti travaille dans l’eau. Pentru a 
încetini uscarea culorilor se poate folosi acvatina şi acuarelina. Adăugarea glicerinei şi mierei în apa 

care serveşte la diluarea culorilor le încetineşte, de asemenea, uscarea. Este preferabil ca desenul pentru 
acuarelă să se facă separat şi să se treacă apoi pe hârtie. Astfel, suprafaţa hârtiei rămâne în întregime 

curată. Hârtia pătată cu grăsime îngreunează aplicarea culorilor.  
Din cele prezentate rezultă că tahnica acuarelei este o tehnică pretenţioasă. Familiarizarea copiilor cu 
această tehnică, începând cu grupele mici, înlătură neajunsurile ce pot să persiste mai târziu în 

exprimarea plastică a acestora. 
Cel mai abordat gen al acestei tehnici este peisajul, apoi natura statică, portretul, etc.  
 

Aspecte metodologice   
Activităţile-joc pot fi canalizate în multe direcţii pentru a valorifica posibilităţile de expresie ale 

tehnicii folosind punctul, linia şi pata de culoare ca elemente de limbaj plastic. 
La început putem satisface curiozitatea copiilor prin aplicarea de puncte de mărimi şi culori diferite pe 
pete transparente umede de culori diferite. Ei vor observa două aspecte importante ce vor fi valorificate 

mai târziu : fuzionarea în masă şi obţinerea unor tonuri şi nuanţe de diferite culori. Pot fi obţinute, de 
asemenea, forme spontane prin împăturirea hârtiei după axa de simetrie, după ce în prealabil s-au pus 

puncte de apă cu culoare după o ordine nedeterminată iniţial. Expresivităţile plastice ale acestei tehnici 
sunt uimitoare. 

La baza tuturor acestor activităţi va sta metoda observaţiei îmbinată cu învăţarea prin 

descoperire şi exerciţiul – cale sigură de obţinere a unor rezultate bune.  
În vederea realizării sarcinii didactice de întrebuinţare a culorilor de apă folosim metoda conversaţiei, 

explicaţiei şi demonstraţiei. Astfel stabilim regulile activităţii de învăţare, ceea ce favorizează 
dezvoltarea curiozităţii şi interesul copiilor pentru această tehnică. Sarcina este de a forma deprinderile 
de exprimare plastică în această tehnică plecând de la abstract la concret. 

Nevoia de a figura anumite detalii va fi satisfăcută ulterior prin tematica propusă în planificare.  
Intervenţia pe linia uşurării exprimării acestei viziuni noi, intenţionale, a jocului figurativ sau 

nonfigurativ, se poate face prin apelarea la reproduceri după lucrări din acuarela românească şi 
universală. 
 

Importanţa instructiv-educativă  

Tehnica acuarelei creează prin transparenţă şi luminozitate o lume fascinantă, compoziţiile 

având un rafinament deosebit. 
Importanţa ei constă în faptul că :  

- este accesibilă de la vârsta preşcolară până în perioada adultă ;  

- stimulează în cel mai înalt grad creativitatea, orice subiect fiind capabil să finalizeze ;  
- este o tehnică de mare rafinament;  

- dă satisfacţie pe multiple planuri ;  
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- oferă posibilitatea cunoasterii de sine ;  
- mobilizează subiectul, favorizând creşterea tonusului sub toate aspectele unei activităţi cu 

randament ;  
 
       -  are un efect integrator prin rezultatele obţinute ;  

- previne oboseala intelectuală, intrând în acţiune inteligenţa şi sensibilitatea;  
- are efecte binefăcătoare asupra vieţii interioare, ducând la umanizarea subiectului;  

- facilitează comunicarea interindividuală;  
- oferă independenţă în execuţie;  
- permite experimentarea frontală a cunoaşterii elementelor de limbaj plastic, a posibilităţilor de 

expresie a acestora, conducând la formarea deprinderilor de exprimare plastică.  
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