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  Orice desen are la bază o structură grafică formată din . linii
 Deși,  ea în natură, linia, așa cum este ea trasată pe hârtie, nu există,
ne conferă posibilitatea reprezentării pe un suport cu ajutorul unor unelte 
de desen a obiectelor. Astfel reușim să desenăm forme prin care, cu mai 
mult sau mai puțin succes să imaginăm aceste obiecte.
 Prin folosirea cu inteligență, iscusință și inventivitate a liniei se pot 
reprezenta mai mult decât simple contururi ale obiectelor
 În funcție de natura uneltelor folosite și de tehnicile care însoțesc 
aceste unelte se obțin desene cu un grad de detaliere diferit, un grad de 
expresivitate diferit, un grad de exactitate diferit, etc. De aceea este 
important ca uneltele de desen alese să servească cel mai bine desenul și 
scopul pentru care acesta din urmă a fost făcut.
 Există o multitudine de unelte care pot fi folosite în reprezentările 
grafice. Mi-aș permite să le impart în uscate și umede (dacă nu chiar de-a 
dreptul ude).

 Cele uscate sunt creioanele colorate, bețele de grafit, cărbunele, 
creta, pixuri cu gel sau pastă, stilouri cu cerneală sau tuș, etc. Cele umede 
sunt : acuarela, tempera, guașa, culorile acrilice  sau cele pe bază de ulei 
etc.
 În cadrul acestui curs, pentru a servi desenul de arhitectură ne vom 
ocupa de folosirea .creionului colorat sau negru și a pixului sau stiloului

 Creionul (grafit), cred că este printre cele mai cunoscute obiecte din 
lume, fapt pentru care nu ar necesita o prezentare specială. Cu toate 
acestea câteva precizări trebuiesc făcute și asta pentru că, dacă vrei să-l 
folosești în mod profesionist, trebuie să-l privești dintr-un alt unghi. 
 Pentru un comfort deosebit e bine să înlocuim creionul negru obișnuit 
cu un pix mecanic în care putem să introducem mine de grafit de diverse 
tării. E momentul să spun că există creioane (sau mai precis, mine) „moi” și 
mine „tari”. Minele moi sunt notate cu F(fine) sau cele mai cunoscute cu B, 
de la B, 2B, 3B....9B (aceste din urmă sunt atât de moi încât se rup foarte 
ușor dacă nu sunt manevrate cu grijă, de aceea sunt mai groase decât 
celelalte); cele medii, cu HB; iar cele tari cu  sau H (o mină 4H o poți folosi 
pentru un desen de mare precizie sau... în loc de cui!)
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 Un lucru trebuie reținut: fiecărei din aceste „tării” îi corespunde o anumită 
intensitate de negru, asta înseamnă că apăsând mai tare pe creion nu obținem un 
negru mai intens. Cu cât creionul este mai moale cu atât linia trasată este mai neagră.
 De asemenea un creion moale folosit cu dibăcie permite obținerea mai multor 
tonuri de gri-negru decât un creion tare, motiv pentru care creioanele medii spre moale 
sunt folosite cel mai des (HB, B,2B,3B)

 Creioanele mecanice ar fi bine să fie de „firmă”: 
Staedtler, R tring, , (ca de o Faber-Castell Koh-I-Noor 
altfel toate sculele folosite)

 U n  a l t  c r e i o n  
mecanic folosit (mai 
mult în desenul tehnic) 
este cel în care se poate 
pune mină 0.5,  0.7 sau 
0.9mm

creioanecolorate

 Creionele colorate sunt realizate asemanător cu creioanele de grafit, 
un amestec de pigment, lut și liant este închis într-un înveliș de lemn. Unele 
creioane conțin ceară care favorizează alunecarea mai ușoară pe 
suprafața hârtiei  și ajută la fixarea culorii.

 Altele, denumite pastel, sunt ceva mai 
moi, nu conțin ceară, motiv pentru care linia 
nu este la fel de permanentă, culoarea 
foarte vie și frumoasă trebuind să fie fixată 
cu o substanță ajutătoare (fixativ).
 Creioanele se ascut cu un  cuter
pentru a obține un  (imaginile vârf ascuțit
alăturate). Un creion ascuțit ajută la 
obținerea unei suprafețe uniform hașurată, 
fără pete și fără puncte albe pe suprafața 
colorată
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gumă colorată este interzisă�
 Creioanele negre și colorate se pot șterge folosind diverse 
tipuri de gume.
 Pentru linii și retușuri minore se folosesc gume tari din plastic 
sau cauciuc de preferință cât mai deschise la culoare pentru a nu 
se imprima culoarea din guma în porii hârtiei.
 Nu cumpărați și nu folosiți gume frumos mirositoare...nu sunt 
bune decât pentru...mâncat; dacă totuși nu rezistați...nu desenați  
când mestecați !
 Dacă aveți de șters o suprafață întinsă acoperită cu hașură 
realizată cu grafit se poate folosi o guma de mastic numită și gumă 
plastică care este o gumă moale și maleabilă.
 Ștergerea creioanelor colorate nu este însoțită întotdeauna 
de succes... decât, dacă...hașura este foarte slabă...spre 
deloc...!... dacă culoarea a intrat adânc în porii hârtiei ca un 
tatuaj...s-a terminat...luați o foarfecă sau...altă foaie de hârtie!
 Gumele plastice se folosesc nu numai pentru a șterge ci și 
pentru a scoate diferite accente, pentru estomparea unor tonuri 
prea dure sau pentru rectificarea muchiilor. Cu timpul aceste gume 
se încarcă cu grafit devenind negre, îmbâcsite, cleioase și 
lipicioase... bune de aruncat.

gumă plastică odihnită

gumă plastică ostenită

ascuțitori

 Pentru ascuțit creioane se folosesc ascuțitori de tot felul, de la cele manuale la 
cele mecanice sau chiar electrice. Ascuțitorile fac vârful neted, sunt comode, dar nu  se 
pot alege mai multe unghiuri sub care să fie ascuțit un creion. Dacă se dorește acest 
lucru pentru un plus de precizie în desen se poate folosi cum am spus mai sus un cuter 
ascuțit.

 O pisică la casa omului e foarte bună dar nu pentru șoareci ci pentru a ascuții 
minele din creioanele mecanice
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 Un capitol aparte îl constituie uneltele folosite în 
desenul tehnic. Teul, echerele la 45º și 60º, rigla gradată și 
compasul sunt esențiale și ar trebui să fie de cea mai bună 
calitate.

 Ș a b l o a n e l e  ș i  
f l o r a r e l e  p o t  f i  
cumpărate pe măsură 
ce va fi nevoie de ele.

 Sunt interzise teul și echerele de lemn, 
precum și  „compasul” în care se bagă un 
creion. Aceste obiecte de muzeu se 
păstrează, pentru că în timp le va crește 
valoarea !
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