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Am hotărât să creez acest
ghid pentru a fi de ajutor
celor care încep să
deseneze și nu au idei
despre cum să înceapă, cu
ce anume să înceapă și se
simt intimidați de acea
coală albă de hârtie din
fața lor. 

M-am gândit să vin cu idei
scurte, utile și
cuprinzătoare, atât despre
subiectele pe care le
puteți picta, cât și despre
materialele de care aveți
nevoie pentru acest lucru.
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Un simplu set de creioane
colorate este suficient sau
un creion de tip B. Fără
creioane de tip HB.

Bine de știut despre
tipurile de creioane:

H - este pentru duritate
B - este pentru moliciune
și intensitate
F- este finețe 
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Materiale
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La început nu este nevoie
să investești în materiale
scumpe, cât să îți exersezi
mâna. 
Colile pe care poți lucra
pot fi cele xerox, simple.
Poți colora inclusiv cu
acuarele ieftine, de la
Fondul Plastic. 
Pensulele pot fi din
magazine mari precum
LIDL sau Kaufland. 

Dacă sunt folosite așa cum
trebuie, inclusiv
materialele ieftine pot fi
foarte bune. 
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De asemenea îți vor fi de
folos o ascuțitoare foarte
bună, poate una metalică, 
 o gumă de șters și
șervețele uscate sau cârpe
pe care le poți murdări,
spăla și refolosi. 
Arta implică a ne juca cu
mâinile, fără teama de a ne
murdări și fără ezitări.

Așa că nu îți face probleme
dacă spațiul în care creezi
nu va fi tot timpul
organizat sau curat. 

Dă-ți timp să te joci și să
te bucuri de actul creativ
și abia apoi poți curăța și
organiza așa cum îți place.



Începe prin a te
familiariza cu
materialele, rezervă-ți
câteva pagini pentru
joacă, testează
intensitatea
creioanelor, hașureză,
blurează cu mâna,
degetul sau cu un
șervețel. Admiră
intensitatea sau
pigmentul. Exersează-
ți mâna. 
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Creează forme simple:
cercuri, sfere, pătrate,
hașurează sau umple
acolo unde îți dorești.
Acesta este tot un pas
de exersare și testare.
Ajuți mâna și creierul
să formeze acele
conexiuni și idei. 
 
Foarte mulți artiști
înainte de a desena sau
picta, fac schițe sau
mâzgălesc. Mâzgălitul
relaxează mintea și
îmbunătățește
concentrarea.  
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Alege un obiect
concret din casa ta și
desenează-l sau
pictează-l. 

Alege o vază, o cană
sau o decorațiune care
îți place. Observă-i
forma geometrică,
cercetează cu atenție
unde cade lumina și
cum ai putea hașura
sau evidenția umbrele.
Nu trebuie să fie
perfect, ci exersează
cît mai mult!
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Inspiră-te din natură!

Atunci când suntem
mici desenăm fără
ezitare flori, copaci,
fluturi, soarele,etc.
 
Redescoperă acea parte
copilărească a ta și vezi
cum arată copacul tău,
florile tale, fluturii.
 
Poți desena frunze. Eu
ador să desenez frunze.
Sunt atât de frumoase
și unice! 
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Lasă intuiția să preia
controlul și desenează
ceea ce vrei. Închide
ochii și vezi ce iese. 

Dacă ai nevoie de
ajutor pentru Pictura
Intuitivă am un ghid
pentru tine chiar aici:
 
https://terapie-
arta.ro/xaara-novack-
pictura-intuitiva-ghid-
gratuit/

Alege o culoare
preferată și desenează
sau pictează doar cu
ea!



Inventează un
personaj! 

Încearcă să desenezi
animalul de companie

Nu uita să te joci!
Notele sunt de la tine
pentru tine și
judecățile sau critica
lipsesc cu desăvârșire!
Orice este posibil în
spațiul tău și în lumea
ta!
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Desenează un fruct sau
o legumă
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Desenează un șablon
sau un pattern
interesant. Un model
care să îți placă.



Acestea sunt cele zece idei
pentru desene ușoare,
care sper să îți fie de
ajutor în a explora lumea
creației și a culorilor. 

Mulțumesc foarte mult că
ai descărcat acest ghid! Nu
uita să-l împărtășești cu
alți pasionați de artă, ca și
tine. 

Pentru mai multe idei și
creații te invit pe blogul
meu de artă:
 https://art.xaaranovack.co
m
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Social media:

@novackxaara

@xaaranovack.com

@xaaranovack


