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Eboşoare Spelcă (Ac)                         Deboşoare

Instrumente specifice folosite la realizarea

compoziţiei volumetrice



Lut-materialul cel mai folosit



Elementele de limbaj plastic 
folosite în compoziţia volumetrică

• Forma

• Planul

• Suprafaţa-aspectul,structura, amprenta etc.

• Muchia

• Volumul



Tipuri de compoziţii 
volumetrice

• Basorelief -termenul

vine din limba

italiană “basso-

relievo”-relief jos şi

desemnează un gen 

de sculptură compus

din trei elemente -

unul sub formă de 

placă-bază, altul sub 

formă de relief şi o 

trecere de la contur

la fundal care nu 

reuşeşte să se 

desprindă de bază.-
exemplu –

• Columna lui Traian-
detaliu



Tipuri de compoziţii 
volumetrice

• Mezorelief -termenul vine din 
limba italiană “mezzo-relievo”-
relief mediu şi desemnează un 
gen de sculptură compus din trei
elemente -unul sub formă de 
placă-bază ,altul sub formă de 
relief şi o trecere de la contur la 
fundal care reuşeşte să se 
desprindă de bază parţial.-
exemplu –

• Columna lui Traian-detaliu



Tipuri de compoziţii 
volumetrice

• Altorelief -termenul vine din 
limba italiană “alto-relievo”-
relief înalt şi desemnează un 
gen de sculptură compus din 
trei elemente -unul sub formă
de placă-bază, altul sub formă
de relief înalt şi o trecere de 
la contur la fundal care 
reuşeşte să se desprindă de 
bază aproape complet.

• .- exemplu – Altarul lui Zeus 
din Pergamon



Tipuri de compoziţii
volumetrice

• Rondbos sau Ronde-
bosse -termenul vine 
din limba franceză
“ronde”-rotunda, 
“bosse”-îngroşătură şi
desemnează un tip de 
sculptură statuară care 
poate fi privită de jur-
împrejur, fără ca vreuna
din părţile sale să fie 
alipită unui fond şi fără
să adere la altă
suprafaţă decât soclul
sau piedestalul.

• - exemplu –

• Pietà de Michelangelo

• Buonarroti



Tipuri de compoziţii 
volumetrice

• contrarelief -
desemnează un gen de 
sculptură compus dintr-o  
formă de placă scobită de 
mici dimensiuni , 
necesară pentru a 
produce sigilii.

• .- exemplu – Sigiliul
regelui Mihai 



RONDBOS - Armătura

• Armătura reprezintă carcasa metalică, rigidă pe care 

se încarcă treptat argilă (lut) sau pasta de Ipsos în

modelarea unei sculpturi.

• Armătura este ceea ce susţine, serveşte ca bază

diferitelor părţi ale unui tot, personaj, osatură, schelet.

• Armătura este totalitatea pieselor metalice unor

instalaţii alcătuite din sârmă, sârmuliţe sau liţe.



Armătura



Contrastele în sculptură 

Se vorbește de contrast când se observă diferențe evidente între două efecte  

aflate în comparație.  Dacă aceste efecte sunt absolute, se vorbește despre contrast 

de polaritate. Mare-mic, alb-negru, rece-cald, în gradul lor maxim de opoziție sunt 

contraste de opoziție. Simțurile noastre apreciază întotdeauna prin intermediul 

comparației.

Contraste de opoziție din sculptură sunt următoarele:

1. contrastul mare-mic;

2. contrastul finisat-nefinisat;

3. contrastul plin-gol;

4. contrastul gros-subtire;

5. contrastul aglomerat-spațios;

6. contrastul neted,patinat-vibrat;



Exemplu-contrastul mare-mic

Este cel mai simplu dintre contraste.  Se obține prin apropierea (alăturarea) 

oricăror forme aflate în contrast dimensional . Contrastul ia naștere în prezența a 

minimum două elemente cât mai diferite între ele (adică depărtate ca dimensiune).

Contrastul câștigă mai mare efect expresiv dacă se alătură altor forme complexe.

Contrastul subliniază idea artistului.

Exemple-

Perseu de

sculptorul

Benvenuto Cellini 

Discobolul de Myron 

din Grecia Antică



Tipuri de compoziţii volumetrice

Statice-este termenul care se referă la echilibrul forţelor, la starea de nemişcare a 

corpurilor, care nu se mişcă, este lipsit de dinamism;

Dinamice-este termenul care se referă la dezechilibrul forţelor, la starea de mişcare a corpurilor, 

care se mişcă, este lipsit de repaus;

Compoziţie statică

Cuminţenia Pământului

de Constantin Brâncuşi

Compoziţie dinamică

Cocoşul

de Constantin Brâncuşi



Complex 
compoziţional atât
static, cât şi
dinamic în partea de 
prezentare a muzei
de lângă soclu.

Regina Maria de Ion 
JALEA



Tipuri de compoziţii volumetrice

Simetrice-este termenul care se referă la echilibrul părţilor, aşezate într-o anumita ordine

identice de o parte şi de alta, în jurul unei axe dominante denumită axa de simetrie;

Asimetrice-este termenul care se referă la dezechilibrul părţilor, ce nu prezintă simetrie.

Compoziţie simetrică

Poarta Sărutului

de Constantin Brâncuşi

Compoziţie asimetrică

Monumentul eroilor-“Despărţirea”

de Vasile Blendea



Tipuri de compoziţii volumetrice

Figurativă-este o compoziţie volumetrică în care putem citi şi identifica prin elementele

de limbaj plastic folosite diferite fiinţe sau obiecte din realitate.;

Nonfigurativă-este o compoziţie volumetrică abstractă în care nu putem identifica fiinţe sau

obiecte din realitate.

Compoziţie figurativă

Mahabalipuram, India 

Antică

Compoziţie nonfigurativă

“Pasărea Măiastră” de Constantin 

Brâncuşi



Tipuri de compoziţii volumetrice

Cu un centru de interes -este o compoziţie în care atenţia privitorului este atrasă de o 

singură parte dintr-o compoziţie, deoarece toate axele duc spre zona respectivă .

Cu mai multe centre de interes –este o compoziţie în care atenţia privitorului este atrasă în mai

multe direcţii, deoarece toate axele duc spre zonele respective .

Compoziţie cu un centru de 

interes

Ştefan Luchian

de Dimitrie Paciurea
Compoziţie cu mai multe centre de 

interes

Monumentul Unirii Principatelor de 

Dimitrie Paciurea



De la stanga la dreapta: Sculptură-altorelief din Egiptul Antic; 

Sculptură-ronde-bosse Korai din Grecia Antică; Fecioara şi

Pruncul de Tino da Camaiano; Figuri coloanal de pe partea

stângă, sec. XVIII-a Faţada de Vest, portal central, Catedrala din 

Chartres



ALTE 

PROBLEME 

CONEXE 

PRIVIND 

MODELAJUL

Armonia volumetrică a unei lucrări - vizează modalitatea de 
desfăşurare a volumelor care intră într-un echilibru vizual 
compact cu scopul de a impresiona privitorul. Atunci când 
vorbim despre armonie în compoziţie…nici un element de 
limbaj plastic nu poate fi mutat fără a afecta întregul 
ansamblu. 

Armonia se realizează prin alegerea potrivită a 
acordurilor volumetrice, care se bazează pe relații de 
înrudire (asemănare) sau de diferențiere (contrast) între 
volume. 

Dominanta volumetrică  este dată de un volum sau o serie de 
volume care se regăsesc în cantitate mai mare în lucrare. 

Prin contrast, formele cu rol de accent volumetric se 
regăsesc pe suprafețe mai mici în compoziție și sunt, de 
regulă, mai intense decât dominantele, pentru a compensa 
prin importanță și a capta atenția privitorului.

Unitatea volumetrică a unei lucrări se referă la principiul 
organizării formelor printr-o distribuire echilibrată în spațiul 
plastic, astfel încât să se transmită sentimentul de acceptare, 
de colaborare, de familiarizare a formelor unele față de 
celelalte, nicicum pe acela de izolare. Pentru o distribuire 
unitară a formelor, este necesar să se aibă tot timpul în 
atenție lucrarea ca ansamblu și să se echilibreze 
suprafețele/cantitățile de volume.  
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