
 

 

„ FOTOGRAFIE; TEHNICI ȘI ELEMENTE CE ȚIN 

DE ESTETICA LIMBAJULUI VIZUAL.” 

 

Curs destinat programului UNATC „Școala de Duminică” 

  Durată: 30 DE ORE / 8 ședințe (duminici) : 

 

  1. Introducere, prezentare, acomodare :                      - 2 ore 

  2. Prelegere teoretică                                                      - 4 ore 

  3. Prelegere teoretică, analiză teme, discuții                - 4 ore 

  4. Prelegere teoretică, analiză teme, discuții                - 4 ore 

  5. Prelegere teoretică, analiză teme, discuții                - 4 ore 

  6. Tainele iluminării, lucrare practică în platou          - 5 ore 

  7. Tainele iluminării, lucrare practică în platou          - 4 ore 

  8. Concluzii, gala prezentării lucrărilor de absolvire  - 3 ore 

 

 

ARGUMENT: 

 

La scara dezvoltării rasei umane, IMAGINEA a reprezentat prima formă de 

limbaj prin care îndepărtații noștri strămoși, au reușit să  comunice. Elementele 

limbajului vizual sunt atât de vechi, încât și astăzi  ele se  adresează și excită cele 

mai străvechi zone ale creierului uman, practic se adresează bulbului rahidian. 

De asemenea, limbajul vizual transpus pe tavanul adăposturilor primitive din 

peșteri, a reprezentat probabil, prima formă de artă… 

Întregul ansamblu de reguli ce țin de estetica limbajului vizual, sunt extrem 

de ușor de înțeles pentru oricine dorește acest lucru. Sunt ușor de înțeles, 

deoarece izvorăsc din genetica rasei umane, din modul arhetipal în care acesta 

observă realitatea înconjurătoare, din felul în care omul recepționează stimulii 

vizuali și apoi procesează la nivel primar, subconștient, informația primită pe 

această cale. Din acest motiv, aceste reguli sunt și foarte ușor de folosit, atunci 



când omul dorește să transmită pe cale vizuală, idei, sentimente și mesaje mai 

mult sau mai puțin abstracte, semenilor săi. 

 Scopul ascuns, dar în același timp de o importanță capitală, pentru orice 

autor de  imagine fotografică,  menită să transmită ceva publicului, este acela 

de a captura cât mai rapid, la nivel subconștient, atenția și privirea 

spectatorului…   Apoi, el trebuie să conducă privirea acestuia în interiorul 

cadrului, pe drumul cel mai scurt și mai stimulant vizual, spre subiectul principal 

al imaginii pe care a creat-o, fixând cu fermitate atenția privitorului, acolo. 

În esența, tehnica limbajului esteticii vizuale este asemănătoare cu cea a unui 

iluzionist. Privirea și atenția publicului țintă, trebuie manipulată subconștient, 

fiind condusă spre subiectul cadrului, doar pe traiectoria optimă unei 

compoziții ideale, fiecărui caz particular de mesaj vizual. 

 

 

 

 STRUCTURĂ ȘI CONȚINUT : 

 

 

1. Introducere, prezentare, acomodare :                      - 2 ore 

 

 Introducere și prezentare a scopurilor acestui curs. 

 Prezentarea și acomodarea participanților. 

 Explicarea și argumentarea specificului temei finale de absolvire: 

 Realizarea de către fiecare cursant, a unei diaporame (slide-show) 

 compusă din 20 de imagini statice, menite sa ilustreze o poveste, 

 desfășurare dramaturgică sau eseu. Folosirea elementelor semantice 

 ale artei montajului, la tranzițiile dintre fotograme. Adăugarea unei 

 coloane sonore muzicale. 

 

 

2. Prelegere teoretică :                                                     - 4 ore 

 

Elementele constitutive de bază, necesare oricărui aparat dedicat 

inregistrării imaginii.  

 - Camera obscură. 

 - Suprafața de formare a imaginii optice (peliculă, senzori videocaptori) 

 -  Obiectivul 



 - Diafragma 

 - Obturatorul 

 - Dispozitivul pentru vizare 

 - Relația dintre mărimea relativă a senzorului și unghiul de cuprindere  

 - Calcularea factorului pentru echivalență în format 24/36mm. 

 - Influența mărimii senzorului asupra profunzimii de câmp.  

 

 Obiectivele si caracteristicile lor, ce au o influență atât asupra manipulării 

 senzației de adâncime, cât și a dramaturgiei imaginii. 

 

Încadraturile fotografice și cinematografice. Utilitatea și semnificația lor 

dramaturgică.  

 

 Atribuirea către participanți, a realizării de teme și exerciții foto, menite 

 să aprofundeze și să ilustreze cunoștiințele teoretice predate. 

 

3. Prelegere teoretică, analiză teme, discuții :               - 4 ore 

 

 Analizarea și discutarea temelor atribuite, teme menite să aprofundeze și 

 să ilustreze cunoștiințele teoretice predate. 

 

Introducere in regulile limbajului vizual.  

  Legătura elementelor vizual semantice, cu modul arhetipal de a 

  vedea al rasei umane.  

  Acceptarea convențiilor limbajului vizual. 

 

Elementele compoziției in plan.  

  Linii și puncte forte, semnificația lor.  

  Puncte și zone de interes principal in cadru. 

  Semnificația percepției diferitelor tipuri de linii din cadru. 

 

Organizarea cadrului.  

 Simetria. 

  Echilibru, ritm și relief. 

  Valoarea liniei și tridimensionalitatea. 

  Conducerea privirii în interiorul cadrului. 

 



 

 

Compoziția in adâncime. 

  Importanța plasării diferitelor elemente constituente ale imaginii, in 

  zone succesive ale profunzimii cadrului. 

  Mijloacele de separare ale acestor zone succesive și influența lor 

  asupra limbajului vizual. 

  Alternarea planurilor de claritate și profunzimea de câmp. 

  Metodele manipulării profunzimii de câmp. 

 

4. Prelegere teoretică, analiză teme, discuții :              - 4 ore 

 

 Analizarea și discutarea temelor atribuite, teme menite să aprofundeze și 

 să ilustreze cunoștiințele teoretice predate. 

 

Inducerea senzației tridimensionalitații cadrului, prin manipularea celor 

patru tipuri de perspectivă. 

- Perspectiva linear – geometrică 

- Perspectiva tonală 

- Perspectiva cromatică 

- Perspectiva aeriană 

  Metode și mijloace de manipulare a perspectivei linear –  

  geometrice, prin modificarea unghiulației și a punctului de stație, 

  precum și a unghiului de cuprindere a opticii folosite. 

 

Punctele de stație si influenta lor, atât asupra tridimensionalitații cadrului, 

cât și asupra mesajului dramaturgic transmis. 

 

Regulile continuității sensurilor de interacțiune ale subiectelor din cadru, 

precum și cele ale direcției de deplasare, de privire, etc. 

 Săritura peste ax.  

 

5. Prelegere teoretică, analiză teme, discuții :                - 4 ore 

 

 Analizarea și discutarea temelor atribuite, teme menite să aprofundeze și 

 să ilustreze cunoștiințele teoretice predate. 

 



Lumina, element creativ suprem al limbajului vizual. 

 Introducere în caracteristicile fiziologice ale vederii umane. 

  Temperatura de culoare a luminii, importanța acesteia din punct de 

  vedere tehnic, dar și ca mijloc de modulare și manipulare a esteticii 

  mesajului dramaturgic vizual. 

 

Expunerea corectă și curba caracteristică a suprafeței de captare a 

imaginii. Elemente de exponometrie elementară. 

 

Culoarea, ca element dramaturgic al limbajului vizual. 

  Caracteristicile culorilor si semnificația acestora. 

  Contrastul culorilor şi percepţia lor.  

  Noţiuni ce ţin de gust.  

  Expresia culorii.   

  Picturalitatea imaginii.  

  

Filtre optice. 

   Importanța practică a folosirii lor, din punctul de vedere al calității    

  tehnice, a imaginii rezultate. 

   Influența diferitelor tipuri de filtre optice, asupra caracterului  

  mesajului vizual. 

 

6. Tainele iluminării, lucrare practică în platou :         - 5 ore 

 

 Lucrul cu lumina și expunerea în parametrii vizuali ceruți de dramaturgie, 

 trăsături de bază ale creatorului de imagine. 

 

Tipologia și caracteristicile diverselor surse de iluminare. 

 Folosirea acestora în funcție de cerințele practice și dramarurgice.  

 

Schema de iluminare. 

 Folosirea creativ - dramaturgică a celor cinci tipuri de lumină, dintr-o 

 schemă de iluminare „academică”. 

 Scopul fiecăreia dintre cele cinci tipuri de lumină, ce compun o schemă de 

 iluminare „completă”. 

 

 



 

 

7. Tainele iluminării, lucrare practică în platou :         - 4 ore 

 

Practică în realizarea schemelor de iluminare necesare diferitelor 

mizanscene (portret, relație între două / mai multe personaje, în decor). 

Cerințe tehnice, dramaturgice și estetice. 

 

8. Concluzii, gala prezentării lucrărilor de absolvire  - 3 ore 

 

 Prezentarea în proiecție, de către cursanți, a temei finale de absolvire. 

 Discuții și comentarii pe marginea temelor prezentate. 

 Înmânarea diplomelor / atestatelor de absolvire a cursului. 

 Concluzii finale. 

 

 

 

 

      

            

       Conf.Univ.Dr. Dragoș Popescu 


