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În sec. XV-XVI prin cuvântul « tempera » se înţelegea în Italia materia liantă a culorilor în 
general şi îndeosebi cleiul de origine vegetală şi animală (de la latinescul « temperare »). 

În literatura ştiinţifică despre tehnica picturii din vremea noastră, tempera este materia liantă a 
culorilor care sunt alcătuite dintr-o emulsie naturală sau artificială (iată de ce ea poartă denumirea de 
« tempera de emulsie »).  

Până la perfecţionarea culorilor în ulei de către Jean Van Eykk (sec. XV), tempera medievală de 
ouă a fost unul din cele mai răspândite feluri de pictură din Europa. Dar de atunci ea şi-a pierdut treptat 

însemnătatea şi interesul pentru perfecţionarea ei a scăzut în afară de Grec ia şi România, unde şi astăzi 
îşi găseşte o aplicare foarte largă această tehnică străveche. 
Noi o folosim în scopuri artistice diferite, demonstrând că stilul unei picturi depinde de tehnica sa.  

 
Prezentarea tehnologiei. Tempera modernă  

Materia lianta a temperei moderne este o emulsie artificială. Succesul acesteia nu se datorează 

faptului că pictura în ulei a nemulţumit şi n-a mai corespuns cerinţelor pictorilor din vremea noastră, ci 
este pur şi simplu o consecinţă a incontestabilelor sale însuşiri care întrec cu mult obişnuita pictură în 

ulei de azi. 
Pictura în tempera nu se poate aplica decât pe un material care nu absoarbe o cantitate prea 

mare de materie liantă din culori. În caz contrar materialul trebuie prelucrat căci tempera aplicată pe un 

material poros dă un strat afânat şi schimbă puternic tonul când se usucă, iar culorile nu se pot fixa 
destul de bine. Dacă culoarea materialului şi suprafaţa lui corespund cerinţelor picturale respective, 

putem să nu- l acoperim cu grund, mai ales dacă materialul este destul de consistent.  
 
Pictura actuală în tempera. Pictura în tempera pură  

Tempera de azi nu cere nici reguli, nici procedee deosebite şi de aceea oferă copiilor o libertate 
deplină în execuţie. Se poate picta şi cu culori lichide, cum se proceda în tempera medievală; se poate 

picta şi cu culori în pastă mai grasă decât aceea care poate fi aplicată în pictura în ulei. Nu există un 
sistem anumit în ordinea aplicării straturilor de culoare ca în pictura în ulei. 

Practica temperei a stabilit anumite procedee de pictură, dar ele servesc numai la înlesnirea 

muncii şi la obţinerea mai uşoară a rezultatelor dorite; durabilitatea picturii nu depinde câtuşi de puţin 
de ele. Procedeele folosite în tempera nouă sunt variate. Dacă vrem să menţinem pictura într-o gamă de 

culori deschise şi să folosim transparenţa culorilor, atunci trebuie să lucrăm pe un grund alb, pe care, 
după ce s-a făcut desenul, se pictează în culori lichide şi cu multă apă pe toată suprafaţa după care se 
trece treptat la culori păstoase. Pictura începută prea păstos şi în tonuri prea închise îngreunează mai 

târziu trecerea la tonuri deschise.  
În tempera mată trebuie să evităm aplicarea straturilor de culori opace şi uniformă, trebuie să 

avem o variaţie obţinuta prin opunerea culorilor opace celor aplicate într-un strat subţire prin care se 
străvede grundul, ceea ce dă temperei o frumuseţe originală. 
Exemplu: în realizarea compoziţiilor pentru pictarea diverselor personaje şi obiecte se poate proceda 

după cu urmează:  
-după executarea desenului pe grundul alb, formele se modelează cu albastru, verde sau negru, folosind 

tempera cu tehnica acuarelei, adică evitând amestecul culorilor cu albul şi punând albul pur numai pe 
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locurile care trebuie să strălucească. Obiectele astfel conturate se dau cu o culoare transparentă 
dominantă după care începe pictarea propriu-zisă.  

 
Dificultatea cea mai serioasă în tempera este uscarea prea rapidă a culorilor care împiedică orice 
modificare. Acest neajuns poate fi evitat dacă uscarea se produce mai încet sau e oprită în timpul 

lucrului. În acest scop se poate propune copiilor următorul procedeu :  
-pe suportul fără grund sau încleiere, în cazul nostru hârtie sau carton, se pune apă şi se lasă un timp să 

se zvânte. Apoi se începe pictarea pe suport umed, menţinând tot timpul umezeală pe spatele 
suportului. Prin acest procedeu putem acoperi întreaga suprafaţă a tabloului de dimensiuni nu prea 
mari. Pictura în tempera executată prin acest procedeu are trecerile de la un ton la altul tot atât de fine 

ca la pictarea în ulei.  
 

Însuşiri ale tehnicii  

Spre deosebire de pictura în ulei şi tempera veche, tempera nouă nu-i obligă pe copii să aibă un 
anumit sistem de executare a picturii, dându- le deplina libertate în această privinţă, libertate de care se 

poate bucura oricine lucrează în această tehnică. 
Culorile temperei acoperite cu lac sunt mai frumoase decât aceleaşi culori din pictura obişnuită 

în ulei. Pictura în tempera executată cu culori care conţin prea mult ulei nu se întunecă, nu se 
îngălbeneşte şi în general nu-şi schimbă tonul în decursul vremii.  

Procesul uscării culorilor de tempera se deosebeşte mult de acela al uscării culorilor de ulei. 

Culorile de tempera se reduc ca volum numai în prima perioadă a uscării lor, rămânând apoi 
neschimbate, în timp ce în pictura în ulei modificările de volum ale stratului de pictură durează un timp 
nedefinit, ceea ce micşorează durabilitatea picturii. 

 

Neajunsuri ale tehnicii  

Constau în rapiditatea uscării tonurilor şi apoi în schimbarea tonului după uscarea culorilor. 
Însuşirile temperei sunt mai mari decât neajunsurile. Dar chiar aceste neajunsuri se produc numai în 
anumite condiţii. Fireşte, culorile care se usucă repede îngreunează pictura, dar în pictura 

contemporană redarea formelor se execută prin tuşe, trasare, etc. Astfel, tempera nouă corespunde 
stilului picturii contemporane şi chiar se poate spune că este făcută pentru ea.  

 

Aspecte metodologice 

Aceste culori pot fi folosite ce copiii de la grupele mari. Cu ele se obţin contexte cromatice 

intense şi game complete înspre alb sau înspre negru.  
De asemenea, se pot trasa pe o pată de culoare închisă linii sau pete deschise şi invers care, după 

uscare, îşi schimbă gradul de luminozitate. 
Toate metodele menţionate sunt binevenite în cadrul acestei tehnici pe baza unui material didactic 
(suport grafic) însoţit de explicaţii şi comentarii.  

Din punct de vedere cromatic pot fi abordate : contrastele cromatice în totalitatea lor, armonii 
cromatice cu game simple şi compuse, diferite expresivităţi plastice ş.a. 

 
Importanţa instructiv-educativă  

Se pot face suprapuneri sau se poate spăla întreaga suprafaţă şi relua activitatea după uscare, 

fapt ce dă o notă de încredere în forţele proprii. 
Lucrările rezistă în timp, tehnica fiind accesibilă la toate grupele.  

Realizează la cel mai înalt grad educarea gândirii artistico-plastice, oferind posibilitatea 
formării deprinderilor de exprimare plastică cu ajutorul elementelor de limbaj plastic. 

Este o tehnică cu multe elemente de rafinament, sensibilizând în acest sens gândirea artistico-

plastică a copiilor.  
Oferă independenţă în execuţie şi răspunde nevoii de exprimare a tuturor tipurilor 

temperamentale. 
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Prin această tehnică pot fi realizate cele mai diferite contexte cromatice prin care se transmite 
copilului un bogat conţinut de idei.  

Contribuie la realizarea unui mediu ambiental adecvat prin cromatica decorativă a obiectelor ce 
ne înconjoară. 
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