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Аннотация: Статья посвящена исследованию принципов декорирования текстильных материалов за 

счет использования пластики материала и технологически-конструктивных приемов. В работе системa- 

тизированы тенденции их дополнительной отделки в современном дизайне одежды. Визуально-аналитический 

метод, который использовался для исследования отделки текстильных материалов в современной одежде 

дизайнерами, позволил адаптировать ее тенденции к проектированию одежды. Разработанная современная 

дополнительная отделка текстильных материалов на основе принципов бионики полностью согласовывается с 

назначением исследуемого ассортимента. 

Ключевые слова: отделка, текстильные материалы, проектирование, одежда, дизайн, декорирование. 

 
 

На сегодняшний день в дизайне изделий из текстильных материалов существуют  

преимущественные тенденции – это развитие новых технологий и преобразование старых техник. Для 

изготовления изделий легкой промышленности используется большое количество разнообразных 

материалов, которые отличаются структурой, свойствами, способом изготовления. 

В связи с актуальностью декора и отделки одежды, использование которых прослеживается в 

работах современных дизайнеров, целесообразно проанализировать применение новых приемов в 

проектировании женской одежды на основе принципов бионики. При проектировании женской 

одежды с различными конструктивными решениями на основе принципов бионики возникает 

проблема, которая требует формирования классификации свойств структуры и строения материалов. 

Целью исследования является систематизация тенденций дополнительной отделки текстильных 

материалов, используемых в современном дизайне одежды, путем выявления принципов 

декорирования за счет использования пластики материалов и различных технологически-

конструктивных приемов. 

Очень разнообразный ассортимент дополнительной отделки, который используется при 

изготовлении современной одежды. Для отделки текстильных материалов и одежды применяют 

традиционные и нетрадиционные их виды. Нетрадиционные виды зачастую связаны с пластичностью 

материалов, их свойствами и с введением новых технологий изготовления. 

В процессе изготовления одежды с использованием дополнительной отделки материалов 

возникает ряд проблем: не учтены особенности материалов дополнительной отделки; за эстетическими 

характеристиками есть несоответствие отделки назначению одежды; нарушение композиции костюма 

в связи с перебором отделки. 

Профессиональные дизайнеры одежды часто используют в своих изделиях природные темы – юбка-

тюльпан, брюки-банан, покрой рукава – летучая мышь, искусственный мех, искусственная кожа или 

отделка ткани под кожу, широко применяется отделка в виде искусственных цветов и т.д. [1]. 

Известно, что животный и растительный миры подсказывают идеи для художественного и 

технического конструирования. Поэтому самый ответственный момент в работе дизайнера и 

конструктора – исследование живой природы (листья некоторых растений меняет форму: одни 

сворачиваются в трубочку, вторые образуют причудливые короба, третьи закручиваются в спираль). 

Необходимость изучения биологических форм для конструктора подчеркивается еще и тем, что они 

масштабно выражены, конструктивно и функционально обусловленные.  

Мир живой природы разнообразен и нужно лишь время, чтобы исследовать формы, 

классифицировать и отобрать их на основе вариативного поиска окончательной идеи. Если детально 

исследовать принципы бионики, то естественная форма в дизайне одежды всегда должна 

видоизменяться, трансформироваться в зависимости от новых направлений. Необходимо знать о 

живой природе, закономерностях и принципах формообразования объектов во всей противоречивости 

их развития, с учетом единства организма и среды [2]. 

В производстве одежды новых форм, свойства материалов, такие как мягкость, жесткость, 

эластичность, цвет, фактура, линейная плотность и др. значительно влияют на процесс  

проектирования. Постоянное совершенствование технологий производства дает возможность 
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специалистам легкой промышленности влиять на процесс производства новых модных изделий. 

Поэтому, проектирование новых форм и конструктивно-технологических решений берет начало с 

учетом свойств материалов для производства новых конструктивных решений, а новый процесс 

проектирования базируется на принципах бионики. 

Бионические принципы художественного проектирования костюма создают возможности 

установления эстетической и функциональной взаимосвязи между искусственной (костюм) и 

естественной (биообъект) формами. Определяют новые пути промышленного проектирования 

биооболочек человека, дают возможность переноса конструктивно-функциональных законо- 

мерностей мира живой природы в сферу дизайна одежды. 

Исследование соответствия тектонической структуры и элементов отделки женской одежды 

бионическим аналогам, внедрение их ведущих структурных элементов и интересной внешней формы 

в проектных разработках дает возможность расширения границ творческого поиска в работе 

конструктора. Особенно актуальным является обращение к природным аналогам в поисках 

оптимальных эргономических и эстетических показателей качества женской одежды. Применение 

бионического подхода дает возможность создания многофункциональной женской одежды и 

значительно расширить существующий ассортимент за счет использования принципа вариантности и 

свободного комплектования единичных частей. 

Принцип полного копирования, некритического воспроизведения форм живой природы, в 

проектируемых аналогах при изготовлении одежды не применяется в бионическом моделировании, а 

используется метод функционального моделирования. Поэтому, для решения конкретных проектных 

задач необходимы характерные исследования именно тех особенностей строения и 

функционирования живого организма необходимые для бионического подхода. 

Для творческой деятельности художника природные формы и природные мотивы являются 

неизменным источником вдохновения. Дизайнер черпает из природы представление о гармонии, 

красоты, совершенстве окружающего живого мира. Земля, вода, цветы, деревья, животные, воздух и 

многое другое вдохновляет модельеров на создание очередной коллекции. 

Кружевное полотно настолько эффектное, что такая одежда не требует ярких украшений или 

каких-либо дополнений. Мы привыкли наблюдать подобные наряды на модных подиумах, но не 

каждая женщина решится выйти в полупрозрачных кружевах на городские улицы. Дело в том, что у 

многих кружева ассоциируются с нижним бельем. Сегодня дизайнеры стараются сломать этот 

стереотип и предлагают вполне обыденные варианты ажурных элементов гардероба [3]. 

Любая одежда с кружевной отделкой подходит в качестве праздничного варианта, а также и на 

каждый день для женщин, привыкших выглядеть всегда изысканно. Кружево используется как на 

деталях изделия – частичная отделка, так и по всему изделию - полная отделка изделия [4]. Популярная 

в наше время стала частичная отделка одежды кружевами, в частности спины, горловины, низа 

изделия, сторон, рукавов и др.  

Часто можно встретить изысканное болеро, юбку, вставки на платье. Сейчас много аксессуаров 

отделанные кружевом – женские сумочки, туфельки, пояса и головные украшения. 

Кружевные ткани активно используются законодателями мод уже не первый сезон. Модные 

кружевные платья – это разнообразные модели, интересные цветовые решения и необычные стилевые 

комбинации (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Платье Стефано Габбана и Доменико Дольче 
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Применяют кружева в коллекциях одежды известные дизайнеры, такие как Стефано Габбана и 

Доменико Дольче. В каждой их модной коллекции присутствует одежда из кружева, причем не важно, 

годовая это или сезонная коллекция, один из вдохновителей этого бренда Доманико Дольче уроженец 

Сицилии, где распространена одежда из кружева. [5] (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кружева в коллекциях одежды известных дизайнеров 

 

Изящными силуэтами и невесомым гипюром в различных цветовых решениях заинтересовались 

также и Elie Saab и Valentino Valentino представили платье, строгого покроя и декорированное 

небесным кружевом. Богемный стиль поддержали Elie Saab. Черное полупрозрачное платье с глубоким 

V-образным вырезом они украсили миниатюрными черными пайетками. (Рис. 3) [6]. 

 

Рис. 3. Применение кружева известными дизайнерами 

 

Сегодня дизайнеры пользуются различными материалами для создания современной модной 

одежды. Но в процессе проектирования и изготовления женской одежды из различных материалов 

нужно учитывать влияние их свойств на элементы и изделие в целом [7]. Именно поэтому на разных 

этапах производства женской одежды украшенной кружевом возникают трудности. На 

подготовительно-раскройном производстве возникает сложность в настилке и выкраивании деталей 
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конструкции, в швейном производстве, проблемы возникают при выборе параметров и методов 

соединений деталей и процессов обработки при ВТО [2]. 

В процессе проектирования и изготовления одежды в зависимости от ее назначения при выборе 

материалов для декорирования необходимо учитывать свойства как основных текстильных 

материалов, так и отделочных. 

На основе исследований и анализа моделей одежды современных модных дизайнеров можно 

утверждать, что кроме непосредственного заполнения вырезанными элементами художники -

модельеры для увеличения художественной выразительности костюма используют дополнительные 

отделки материалов. Особенных эффектов дополнительной отделки текстильных материалов можно 

достичь введением пайеток, фурнитуры, шнуров и др. 

Морфологическая трансформация в одежде определяется, прежде всего структурностью формы. 

Именно на уровне структурного анализа важно умение не отличать эти элементы, а границы или зоны 

их расположения. Таким образом, если построить сводную геометрическую модель, то целая форма 

стане расчлененной на определенные зоны. (Рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Бионические формообразования в дизайне костюма: 

a – преобразования формы жука; б – преобразования гусеницы 
 

Пластические свойства материалов, их физико-механические показатели влияют на дополни- 

тельную отделку: изменяют форму линий, определяют конфигурацию контуров и их расположение. А 

динамика движения человека дает возможность создания визуальных эффектов при восприятии 

дополнительной отделки в одежде. 
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GRAFICA SATIRICĂ – FORMĂ, SINTAXĂ, MESAJ… 
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Abstract: Procesul de abordare fundamentală și studiere aprofundată a graficii satirice ca gen al creației plastice 

prevede valorificarea numeroaselor situații și contexte de diferită natură care pot sta la baza imaginii din domeniu. În 

acest context se înscriu repere tematice atât de ordin socio-cultural, cât și mijloace și procedee artistice necesare 

coagulării unor imagini expresive plastic și valoroase semantic precum reprezentarea mișcărilor personajelor, 

dispozițiilor, emoțiilor ce pot fi legate de un obiect/subiect și realizarea acestora într-o formă plastic accesibilă publicului 

larg. În articol sunt examinate și evidențiate: figurile de stil/procedeele de prezentare grafică, tipurile de mesaje 

transmise de către imaginea satirică și funcțiile socio-culturale specifice acesteia.  

Cuvinte-cheie: grafică satirică, mesaj, funcții socio-culturale, figuri de stil. 

 

 
Ocupând un loc aparte printre genurile artelor vizuale, grafica satirică este înzestrată cu mesaje 

contextuale pluriforme grație perceperii personale și a meditațiilor artistului asupra fenomenelor lumii 

înconjurătoare inclusiv și prin asigurarea eficientă a unui posibil dialog imaginar și dinamic al acestuia cu 

societatea. 

Grafica satirică are la origine caricatura, definită de Bergson „arta ce exagerează”, or caricatura implică, 

după afirmațiile aceluiași autor, o „descriere comică sau satirică de accentuare a anumitor trăsături, 

caracteristici” [5]. În acest context, considerăm necesar de a defini următoarele repere conceptuale: caricatură, 

satiră, umor.  

Termenul „caricatură” are la origine cuvântul latin „caricare” – a încărca, apărând inițial în Italia în 

secolul al XII-lea [5, 14]. 

În raport cu semnificațiile ce le poartă, caricatura are la bază următoarele: 

1. Semnificația etimologică (limba latină, limba italiană). Caricatura reprezintă „încărcările, 

exagerările, distorsiunile grafice” ce reprezintă artistic pe cineva [10]. 

2. Semnificația generală. Caricatura desemnează „reprezentarea, mai ales cu mijloacele graficii, a 

unei persoane sau a unei situații prin exagerarea unor trăsături, îndeosebi negative, cu o intenție 

satirică sau umoristică” [11]. 

3. Semnificația particulară. Caricatura „este expresia intelectului autorului” și „anume o formă 

civilizată de protest” [2, 3]. 

4. Semnificația la nivel de societate. Caricatura este un desen ce provoacă zâmbet. 

Unii autori menționează „câteva specii distincte ale caricaturii: caricatura de satiră, de gag – efect comic 

(cu text sau fără), caricatura portretistică, caricatura de metaforă sau simbol (prin excelența fără cuvinte), banda 

desenată sau comicsul, rareori colajul. Pe lângă aceste forme mai întâlnim caricatura de „șevalet”, cu o 

lucrătură (mod de realizare plastic, n.a.)  mai laborioasă destinată sălilor de expoziție sau saloanelor de umor. 

O specie aparte a desenului satiric îl reprezintă desenul animat” [10]. 

Termenul „satira” provine de la „cuvântul latin „satura” care semnifică amestec” [14]. În esență, după 

părerea noastră, imaginea satirică este reprezentarea artistică a unui amestec dintre fațeta serioasă și cea 

umoristică a înfățișării oamenilor, obiectelor, fenomenelor, societății și deci la general a vieții. 

Abordată ca semnificație definitorie satira reprezintă „redarea nemiloasă, acută și biciuitoare prin umor 

ce are drept scop demascarea aspectelor negative ale realității” [14].  

Adesea termenul umor se definește drept „categorie estetică aparținând sferei comicului a cărei esență 

constă în sublinierea incompatibilității și absurdității laturilor unor situații considerate firești; înclinare spre 

glume și ironii, ascunse sub aparența de seriozitate” [12]. Umorul, scria consacratul grafician Boris Efimov, 

„este tot o apreciere critică, dar mai atenuată, prietenește mai veselă și nelipsită de compasiune” [15]. 

Umorul este codificat în lucrările grafice satirice prin două modalități principale ce presupun acțiuni „de 

a apela, mai frecvent, la reprezentarea comică a personajelor, creându-se în asemenea mod un efect ce 

accentuează statutul social impozant al personajelor reprezentate” și de codificare a umorului prin „recurgere 

la abateri de la semnul grafic inițial”, abateri prezentate sub formă de „joc de caracteristici/trăsături compatibile 

cu un joc de cuvinte” [8]. 
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Condiția pentru realizarea unei imagini grafice satirice veritabile este ca artistul caricaturist să „distingă 

și să evidențieze ceea ce nu este atât de evident și vizual pentru ochiul „neînarmat” (neversat, n.a.) al 

privitorului/cititorului, menționa scriitorul A. Gorki” [15], utilizând anume în acest sens, în lucrările sale, 

mesaje codificate prin intermediul satirei și a umorului. 

Grafica satirică, în esență, este un gen plastic de comunicare vizuală ce exprimă și transmite un mesaj 

clar oamenilor cărora artistul caricaturist li se adresează prin intermediul unor elemente plastice expresive și 

procedee artistice precum: linia, forma, culoarea, compoziția, proporția, ritmul. În acest context, este lesne de 

memorat că „comunicarea artistului cu publicul său prin intermediul operei se structurează într-un limbaj 

specific ce presupune codificarea într-un anumit fel a semnificatului, în structura și forma căruia semnificantul 

trebuie să se facă accesibil” [4]. 

Miza codificării limbajului unei lucrări grafice satirice o constituie capacitatea de „a critica, a ataca și 

devaloriza ludic valorile socio-politice, economice și artistice” [5]. O importanță vădită constituind și „spiritul 

analitic”, adică caricatura trebuie „să fie cât mai laconică, sugestivă și foarte clar exprimată” menționa într-un 

interviu plasticianul Alex Dimitrov, membru al Asociației caricaturiștilor din Moldova [2]. 

Limbajul sugestiv al unei lucrări grafice satirice contribuie la depășirea obstacolelor temporale și 

spațiale existente dintre subiectul operei, inclusiv a personajelor – părți componente ale acestuia și privitor.  

Preocupările și opțiunile artistului caricaturist la momentul creării lucrării țin de identificarea unui element 

esențial ce va asigura interferența, în procesul de percepere a operei, a două lumi: lumea hiperbolizată a eroilor 

din foaia grafică și lumea reală a privitorului. 

Totodată, alături de mesajele transmise, artistul caricaturist intenționează să atribuie lucrării grafice 

satirice și un suflu moralizator, care în fond, acordă „victimelor sale” șansa de a-și „corecta defectele, pasiunile, 

viciile, contradicțiile și absurditățile” [5]. 

Pornind de la faptul că „(…) arma satirei este râsul”, iar „(…) forța satirei și influența acesteia depinde 

înainte de toate de capacitatea pictorului-satiric de a sesiza și a selecta ridicolul din lumea înconjurătoare, de 

al sili pe cititor sau spectator să simtă, și să înțeleagă gluma, în consecință disprețuind ceea ce merită a fi 

disprețuit” [15], forma obiectuală în grafica satirică este expusă unor modificări esențiale ce diferă de forma 

tangibilului. Adesea aceasta este simplificată și atinge conotații grotești, iar sintaxele narative reprezintă colizii 

ce trezesc zâmbetul și râsul purificator. În acest context, mijloacele de expresie grafică, în calitate de purtători 

ai informației sunt chemate să „(…) trezească anumite procese ale gândirii bazate pe chipuri și imagini”, iar 

desenul este anume acel mijloc, prin intermediul căruia „gândirea grafică” se transmite în formă de „enunț 

grafic” [13]. 

Deoarece o lucrare grafică satirică „rezultă din reducerea a tot ce este inutil la o singură propoziție, frază, 

idee” ca esență a unei situații, mesajul acesta poate fi sesizat ca un mesaj vizual scurt – „simbolic”, „lingvistic” 

(partea scrisă a mesajului), „emblematic” (parte integrantă a lucrării) și „mixt” [8].  

Mesajul lingvistic al lucrării grafice satirice constituie „partea scrisă a lucrării sub formă de legendă” 

prezența căruia facilitează citirea operei de artă. La rândul său, legenda „poate fi constituită dintr-un proverb, 

o maximă, un nume, un cuvânt compus, o formulă, un vers continuu, un citat popular, un dialog, un titlu” sau 

de ce nu și „un text”. În consecință, se recunosc la scara întregului palmares al operelor grafice satirice două 

cazuri de prezentare a lucrărilor: primul – atunci când „este suficient doar desenul” și al doilea – când „legenda 

este un element indispensabil” [8]. 

În urma examinării lucrărilor grafice satirice prezentate în revista de satiră și umor din RSS Moldovenească 

„Chipăruș” se poate conchide că o parte însemnată a acestora prezintă imagini realizate printr-o formulă unică în 

care se combină imaginea cu legenda. Legenda de cele mai multe ori este prezentă sau sub formă de dialog sau de 

formula lingvistică „fără cuvinte”. Uneori legenda este valorificată sub formă de text și aceasta se manifestă sub o 

indisolubilă explicație a acțiunilor sau fenomenelor ce se desfășoară în câmpul imaginii.  

Mesajul simbolic al lucrării grafice satirice este fixat artistic în imagine prin intermediul semnelor, 

personajelor, subiectului și se manifestă ca rezultat al „schematizării unor tipuri de caractere valorizate fie 

datorită atitudinii de a fi ușor recunoscute fie datorită raportului personaj – temă abordată” [8]. 

În afara funcției estetice, determinată de apartenența sa la artele vizuale, grafica satirică admite o 

diversitate de funcții socio-culturale. Printre acestea menționăm: 

1.  A informa. Înainte de toate, artistul caricaturist optează să informeze prin intermediul lucrării sale 

publicul, or: „caricatura este un mesaj transmis printr-o figură narativă” [8]. 

2.  A distra prin umor. Pe lângă faptul că lucrarea grafică satirică informează, „caricaturistul poate să-

și dorească să distreze privitorul/cititorul” [8]. „În scopul evitării subiectelor politice, artistul caricaturist se 

limitează doar la umorul bazat pe viața cotidiană, fără a-și exprima opinia reală față de subiectul tratat” [6]. 

Această funcție este specifică „revistelor satirice ce consacră un spațiu larg lucrărilor grafice satirice” [8]. Spre 
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exemplu, revista satirică „Chipăruș” din RSS Moldovenească, având o periodicitate de apariție de două ori pe 

lună, își dedica majoritatea rubricilor lucrărilor grafice satirice realizate de către artiști atât din republică cât și 

din afara acesteia, precum a celor din: Rusia, Ucraina, Estonia, Tadjikistan, România. 

3.  A educa. Prin intermediul cunoștințelor sale, artistul caricaturist tinde spre a educa 

privitorul/cititorul, îndemnându-l să pătrundă în profunzime, în spatele imaginii. În egală măsură artistul 

caricaturist poate avea un rol considerabil în educarea școlarilor, adolescenților și chiar a adulților. Deci funcția 

dată poate fi atribuită terminilor de educație politico-socială sau educație civică [8].  

4.  A comenta actualitatea. Scopul artistului caricaturist este de a dezvălui, a arăta adesea într-o manieră 

ironică peripețiile vieții politice sau contradicțiile ce au loc în societate [6]. În contextul graficii satirice din R. 

Moldova menționăm caricaturile lui Alex Dimitrov în care plasticianul abordează teme precum, politica, 

corupția, liderismul femeilor, (cazul imaginilor prezentate de către artist în paginile ziarului Timpul, 

suplimentul „Satiricon” al revistei „Atelier”) ș.a. 

5.  A face polemică sau propagandă. Artistul caricaturist ține parte unei cauze sau ideologii atacând 

astfel violent adversarii [6]. 

6.  A demistifica. Această funcție constă în distrugerea miturilor și/sau prestigiului unor personaje [8]. 

7.  A contesta. De cele mai multe ori, în spatele demistificării, caricaturistul ascunde funcția de 

contestare. Contestarea presupune abordarea unui subiect mai mult sau mai puțin grav [8]. 

8.  A face publicitate. Uneori funcția de publicitate poate fi evocată de lucrările grafice satirice, astfel 

desenul are mai întâi de toate scopul de a atrage atenția privitorului/cititorului asupra unui produs în particular, 

datorită unei situații deosebite [8].  

În realitate funcțiile graficii satirice nu acționează în forma lor pură, izolat, ci constituie un „sistem ce 

presupune congruențe pe multiple planuri” [4] ce stimulează decisiv procesul de dezvoltare a categoriilor și 

tehnicilor specifice acestui gen al artei vizuale, cu consecințe conceptual-estetice. În acest context, admițând 

diversitatea funcțiilor, se precizează că ele „nu se pot înfăptui în afara acordului de senzorialitate, afectivitate 

și inteligență” [8], acord ce contribuie la zămislirea unei lucrări grafice satirice de calitate.  

Pe acest circuit sunt sesizate și accentuate următoarele categorii de lucrări grafice satirice interpuse în 

calea cunoașterii artei grafice: „caustice (satirice), cinice, tăioase, picante, sarcastice” [5], „grotești, comice, 

de portret” [7], dar „niciodată inocente” [5]. 

Temele ce pot fi abordate în contextul oricărei categorii a graficii satirice, ca emananță a spiritului 

creator al artistului caricaturist, prezintă cu similitudini și diferențieri: agitația cotidiană, problemele societății 

(„prețurile, șomajul, mizeria” [8]), relațiile politice, culturale, economice între oameni, trăsăturile morale și 

fizice ale oamenilor. 

Diversele teme folosite în actul comunicării multitudinii de fațete ale vieții sunt puse în valoare prin tot 

atâtea „procedee și figuri de stil” [8] sau în conformitate cu unele surse de orientare mai mult aplicativă numite 

„tehnici” [6], astfel precizându-se principalele: 

1. Exagerarea trăsăturilor fizice. Caricatura se bazează pe o credință foarte veche care spune că 

trăsăturile fizice reflectă sufletul unei persoane. Dacă această credință dispare, tendința de a exagera sau 

deforma înfățișarea reprezentată în desenele grafice satirice. 

2. Alegoria. Această figură de stil și tehnică de reprezentare plastică constă în „reprezentarea în formă 

umană a unei idei, unei valori sau a unei instituții”. 

3. Zoomorfia. Presupune redarea unei ființe umane sub formă de animal, tehnică de multe ori eficientă 

prin puterea sa de evocare. 

4. Anacronismul. Pentru batjocorirea comportamentului unei persoane, artistul caricaturist poate, în 

egală măsură, să-l reprezinte îmbrăcat conform modei specifice unor alte epocii.   

Henri Avelot menționa că „calitățile de care trebuie să de-a dovadă artistul caricaturist sunt: darul de a 

observa, spiritul critic, imaginația, improvizația, inspirația, inteligența ascuțită, simțul ridicolului și verva 

comică”; calități care se află într-un raport de complementaritate și sunt stimulatoare pentru actul de creație [5]. 

De menționat, că gradul de dificultate al lucrării grafice satirice, depinzând în egală măsură de talentul 

artistului caricaturist, se încadrează în coordonatele a trei elemente fundamentale: 

 numărul de „coduri” utilizate și claritatea lor; 

 complexitatea atitudinilor, expresiilor faciale și fragmentele de text ce elucidează  (…) nuanțele; 

 natura faptelor la care se referă (actualitatea evidentă) [9]. 
Lucrările grafice satirice, realizate cu o mare iscusință de către pictorii caricaturiști, au menirea să 

trezească anumite sentimente cititorului/privitorului din primele secunde de când acesta ia cunoștință cu 
lucrarea, astfel încât să fie perceput corect mesajul transmis. La această etapă se va atrage atenția la două 
momente majore ce întrunesc pe de o parte etapele de concepere artistică și ideatică proprii pictorului 
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caricaturist și de pe alta, calitățile de care trebuie să dispună cititorul/privitorul. Cât privește activitatea de 
creație a artisului, menționăm faptul, că acesta, în perspectiva zâmislirii unei lucrări grafice satirice de valoare, 
trebuie să exploreze eficient următoarele două etape esențiale: 

1.  Să gândească din ce elemente va fi compusă viitoarea lucrare grafică satirică: oameni, peisaje, obiecte etc. 
2.  Având schița inițială, în procesul de modelare și finalizare a lucrării vor fi eliminate toate (…) 

elementele compoziționale de prisos și se vor evidenția cele mai expresive, în același timp se va găsi 
o abordare a temei cât mai pe înțelesul publicului [14]. 

În contextul abordat, un rol important la etapa de percepere a mesajului generat de către o lucrare grafică-
satirică îl deține și cititorul/privitorul, prin urmare acesta „trebuie să dețină două calități: o cultură generală 
(identifică ușor simbolurile) și o cultură factuală (cunoaște actualitatea, înțelege subiectul abordat)” [9]. 

Fiind respectate, dar și aduse față în față – pe de o parte măiestria pictorului-caricaturist și pe de alta 
cultura cititorului/privitorului, aceste două prevederi, grație atât manierei plastice de simplificare și 
generalizare a formei obiectului, cât și universului conceptual-ideatic, estetic și cognitiv, vor contribui cu 
certitudine, ca lucrările grafice-satirice, să-și atingă obiectivele sale informaționale, educaționale, distractive 
și de comentare a actualității.  
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Abstract: Augmented reality animated content in classroom lessons could catch students’ attention in our dynamic 

day and age, as well as motivate them to study.  Adding extra data, e.g. fun facts, visual 3D models, would give students 

a wider understanding of topics. The potential of combining smartphones and Augmented Reality for education is big, 

though it still has to be fully discovered. AR, in various ways, could grant students extra digital information about any 

subject, and make complex information easier to understand. Ability to connect reality and digital content has been 

steadily improving, opening more options for teachers and students. Augmented reality in education can serve a number 

of purposes. It helps the students easily acquire, process, and remember the information. Additionally, AR makes learning 

itself more engaging and fun [6]. 

It is also not limited to a single age group or level of education, and can be used equally well in all levels of 

schooling; from pre-school education up to college, or even at work [6]. 

Cuvinte-cheie: Realitatea augmentată, interacțiune, educație, ediții de carte, tehnologii inovaționale. 

 

 

Realitatea augmentată – AR este un concept ce presupune îmbunătăţirea (augmentarea) percepţiei unui 

observator asupra mediului înconjurător, prin suplimentarea acestuia cu diverse elemente ce îmbunătăţesc 

procesul cognitiv [2]. 

Realitatea augmentata nu este realitate virtuală, un exemplu clasic de realitate augmentata este acela al 

unui obiectiv istoric (să spunem ruinele unei cetăţi antice) în care sunt dispuse panouri ce înfăţişează 

vizitatorului modul în care arăta cetatea respectivă cu mii de ani în urmă [2]. 

Pentru a înțelege direcția și potențialul realității augmentate trebuie să aruncăm un ochi în trecut. 

Traiectoria realității augmentate seamăna cu cea a realității virtuale și își are începutul mai devreme decât ne-

am fi așteptat [1]. 

Primul aparat de realitate augmentată a fost creat la finalul anilor 60. S-a numit „Sabia lui Damocles”, 

(figura 1.1) (morală străveche popularizată de filosoful roman Cicero, generalmente însemnând un pericol ce 

se întrevede la orizont) și a fost creat de Ivan Sutherland de la Universiatatea Harvard. 

 

 

Figura 1.1. Reprezentarea primului dispozitiv pentru utilizarea AR, „Sabia lui Damocles” 

 

Sabia lui Damocles practic suprapunea o rețea geometrică peste camera utilizatorului. Era foarte mare 

și nepractică însă a demonstrat faptul că realitatea augmentată este posibilă [1]. 
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Cercetarea în domeniu a continuat până în anii 90 când a înflorit cu adevărat. S-au făcut nenumărate 

experimente în armată și de către NASA. Realitatea augmentată a început să apară cu adevărat în viețile 

consumatorilor o dată cu puterea de procesare necesară pentru rularea pe telefoanele mobile. Prima aplicație a 

fost cea de scanare a codurilor de tip QR [1]. 

Realitatea Augmentată este un concept în care lumea reală și modelele virtuale se suprapun într-o unică 

imagine și care este inclus deja în topul trendurilor tehnologice realizate anual de toate marile companii. 

Studiile recente relevă că AR a ieșit deja din interfața platformelor de jocuri și își face drum cu pași siguri către 

aplicațiile industriale. În scurt timp tehnologiile utilizate la vizualizarea realității augmentate și-au dovedit 

extraordinara putere de adaptare, prin aplicabilități în aproape toate domeniile dintre care se enumeră: artă, 

arhitectură, divertisment, educație, design vestimentar, medicină, servicii militare, arheologie, turism, industria 

constrcutoare de mașini ș.a. [6]. 

În prezent sunt o diversitate mare de cărți didactice pentru copii și maturi pe diferite tematici care ajută 

însușirea mai rapidă a metrialului studiat. Cu ajutorul unei tablete, elevii sau studenții pot vizualiza texte 

special, grafice 3D, desene, secvențe video sau hărți tipărite în noile tipuri de manuale multimedia [3]. 

În prezent sunt deja cunoscute un șir de ediții de cărți implementate cu Relitatea Augmentată din diferite 

genuri cum ar fi: cărți didactice la - Chimie, Geografie, Istorie, Limbi străine, Arte, Fizică, Științe, Anatomie, 

Astronomie, Matematică, deasemenea enciclopedii, ediții de cărți cu povești, ediții de cărți de colorat ș.a. 

Unul dintre cei mai mari dezvoltatori de realitate augmentată este compania Daqri, care își au sediul  în 

Los Angeles, California. Această companie a creat un instrument pentru realizarea propriilor proiecte de 

realitate augmentată în Daqri Studio. Pentru orele de anatomie ei au creat o aplicație care se numește Anatomie 

4D, care permite vizualizarea imaginilor 3D ale corpului uman (figura 1.2) [5]. 

 

 

Figura 1.2. Aplicația Anatomy 4D pentru orele de anatomie creată de compania Daqri 

 

Prin intermediul acestei aplicații gratuite și cărți tipărite, ediția de carte integrată cu Realitatea 

Augmentată, Anatomy 4D transportă studenții, profesorii, profesioniști din domeniul medical și oricine dorește 

să învețe despre corpul uman într-o experiență interactivă 4D a anatomiei umane.       

Vizibil de uimitor și complet interactiv, Anatomy 4D folosește realitatea augmentată și alte tehnologii 

de vârf pentru a crea vehiculul perfect pentru educația din secolul 21 [5]. 

Materiale de învățare accesibile - oricând, oriunde. Realitatea augmentată oferă materiale didactice 

portabile și mai puțin costisitoare. Ca urmare, educația devine mai accesibilă și mobilă. 

Nu este necesar echipament special, spre deosebire de Realitatea Virtuală, realitatea augmentată nu 

necesită niciun fel de hardware scump. Deoarece 73% dintre toți adolescenții dețin în prezent un smartphone, 

tehnologiile AR sunt disponibile imediat pentru a fi utilizate de majoritatea publicului țintă. 

Compania armeană AR / VR ARLOOPA au prezentat noul proiect pentru copii și pentru întreaga lume,  

astfel puteți învăța fizica cu o carte inteligentă plină de interactivitate. Animațiile apar pe imaginile 

corespunzătoare urmărite de aplicația mobilă ARLOOPA (figura 1.3). 
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Figura 1.3. Ediție de carte interactiva la fizică creată de compania ARLOOPA 

 

Realitatea augmentată ar putea avea implicații promițătoare pentru lumea educației întrucât lecțiile 

animate ar putea deveni mai ușor de înțeles. 

 În urma cercetării pieții locale s-a constatat că în Republica Moldova există doar o singură companie 

care comercializează ediții de carte pentru copii integrată cu Realitatea Augmentată, aceasta se numește 

„DEVAR kids”. Ei crează ediții de carte unde copii pot colora personajele din carte, apoi le pot vizualiza în 

3D, având o oarecare animație interactivă (figura 1.4). 

 

 

Figura 1.4. Ediție de carte de colorat integrată cu AR creată de compania DEVAR Kids 

 
Contribuțiile personale în rezultatul cercetării  edițiilor de carte integrate cu Realitatea Augmentată  sunt 

realizarea estetică și conceptuală a copertei și paginilor interioare undei ediții de carte pentru copii cu titlul: 

„Gândește ca un inginer”. (figura 1.5) S-m utilizat subiectul ingineriei ca temă de bază, îndeosebi perceperea 

ingineriei pentru copii de vârsta 7-12 ani. 

Ingineria ajută la modelarea lumii din jurul nostru, a caselor și a orașelor în care trăim, a modului în care 

călătorim și chiar a sunetului muzicii pe care o ascultăm. În această ediție de carte cu ajutorul tehnologiei 

Realității Augmentate  poți descoperi cum funcționează ingineria și multe lucruri pe care inginerii le fac.  

Ingineria, înseamnă proiectarea, testarea și realizarea a multor lucruri utile. Pentru a face acest lucru, 

inginerii folosesc matematica, știința – și imaginația lor. Lucrurile inventate de ingineri îmbunătățesc viața 

oamenilor și chiar schimba lumea.  

Această ediție de carte va include informații despre energia regenerabilă cum ar fi energia solară, 

eoliană, case ecolologice și mașini electrice, industria aeronautică; despre roboți, gadgeturi, nave spațiale, 

construcții masive și chiar cultură.  
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Astfel, cu ajutorul aplicației AR și câteva modele 3D se va putea vizualiza cum arată interiorul unui 

avion sau cum funcționează un robot programabil de la compania Lego. 

 
Figura 1.5. Coperta ediției de carte pentru copii „Gândește ca un inginer” 

Concluzii 

În timp ce jocurile mobile înlocuiesc rapid interesele copiilor, edițiile de carte integrate cu AR permit 

oprirea acestui proces și sporirea interesului generației curente în citire. Realitatea augmentată a permis să 

combine o literatură obișnuită cu cele mai recente tehnologii mobile. Realitatea augmentată permite 

utilizatorilor să privească procesul citirii într-un mod complet nou. Adulții și copiii nu pot doar să citească 

povestea, ci și să o vizualizeze prin intermediul cărților de realitate augmentate pentru iPad sau orice alt gadget. 

Potențialul maxim de augmentare a realității va fi atins atunci când computerizarea grafică se va îmbina 

în mod natural și compatibil cu obiectele din jur.  

Un lucru este sigur, Realitatea Augmentata se apropie și va face parte din viața noastră. 

După cum se poate vedea, Realitatea augmentată în educație are un potențial enorm, care este încă de 

descoperit. Odată cu adoptarea actuală a tehnologiilor mobile și a recentelor progrese în domeniul hardware, 

AR devine din ce în ce mai accesibilă și utilizată pe scară largă. 
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Abstract: Etichetele pentru vinul spumant de pe teritoriul Republicii Moldova au evoluat începând cu anul 1957 

și până în prezent, fiind strâns legate de fondarea combinatului de vinuri „Cricova”. Acestea se prezintă sub o varietate 

impresionantă de forme și culori. Elaborarea lor este constrânsă însă, de standardele juridice și cerințele impuse 

elaborării lor. Cu toate acestea, esteticul joacă un rol important oferind consumatorului posibilitatea alegerii produselor 

ce corespund exigențelor lor. Din anii '90 până în prezent, pe piață apar o multitudine de brand-uri noi de vin spumant, 

cum ar fi „Maurt” SRL, Compania „Cascadvin”, „Vitis-Hâncești” SA, brand-ul „Apriori”, vinăria „Asconi”, ș.a.m.d. 

fiecare din ele încercând să se afirme nu doar prin diversitatea calităților gustative ale produselor lor dar și să capteze 

interesul cumpărătorilor prin ansamblul etichetar și ambalaje. 

Cuvinte-cheie: vin spumant, etichetă, design, autohton, brand 

 

 

Introducere 

Ansamblul etichetar prezintă totalitatea informațiilor care insoțesc un produs, îl promovează  și sunt ca 

un mic manual de utilizare. Eticheta reprezintă materialul scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care 

conține elementele de identificare a produsului și care insoțeste produsul sau sunt prezentate adițional la acesta. 

Informarea consumatorilor cu referință la produsele și serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin 

elemente de identificare și caracterizarea acestora, înscrise la vedere, în mod vizibil, lizibil și usor de înteles, 

după caz, pe etichetă sau pe ambalajul de vânzare.  Este foarte important să se ofere consumatorului toate 

informațiilee utile despre produs, deoarece, cunoașterea caracteristicilor produselor, condițiilor de întreținere 

și de utilizare vor oferi consumatorului argumentele în decizia de cumpărare conforme exigențelor lor.  

 

1. Particularitățile constructive ale etichetelor pentru vinul spumant 

Construcția etichetelor pentru produsele alcoolice este determinată de conținutul și dimensiunile 

ambalajului în care produsele se ambalează, de prevederile standardelor adoptate la nivel de ramură la nivel 

internațional, european și național, dar și cele interne ale întreprinderii producătoare. Aspectul acestora trebuie 

să fie individual pentru fiecare tip de produs alcoolic (bere, vin, vin spumant), pentru a fi ușor identificate de 

către consumator. 

Ansamblul clasic al etichetelor pentru vinul spumant include eticheta frontală (remarcabilă prin 

caracteristicile dimensionale), contraeticheta și coleretul (gulerașul). Pe eticheta frontală se regăsește 

informația de bază necesară consumatorului. Contraetichetă, care are dimensiuni ceva mai mici, prezintă 

informația suplimentară de ordin tehnic, iar coleret-ul de regulă conține denumirea comercială a spumantului, 

logo-ul și denumirea producătorului. Coleretul se fixează în jurul gâtului recipientului din 

sticlă [1]. 

Timp de mai multe decenii, caracteristicile dimensionale ale etichetelor pentru vinul spumant au fost 

standardizate. Eticheta frontală reprezintă o formă dreptunghiulară cu dimensiunile 120×80 mm, contraeticheta 

– dreptunghi de 55×40 mm. Coleretul are dimensiuni netradiționale, lungimea variind până la 160 mm. În 

unele cazuri producătorul are libertatea să se abată de la normele standarde de design, oferind produsului un 

aspect mai original [1]. Varietatea de forme, dimensiuni ale etichetelor fiind relativ mare, în unele cazuri 

imprimarea informațiilor realizându-se direct pe sticlă (spre exemplu la brand-ul autohton „Apriori” acestea 

sunt aplicate serigrafic cu cerneluri carbonice, direct pe sticlă). 

Etichetele pentru vinurile spumante trebuie să răspundă anumitor cerințe tehnice, fiind foarte importantă 

alegerea materialelor, a adezivilor și compatibilitatea acestora. La alegerea materialelor trebuie să se țină cont 

de particularitățile de îmbuteliere, păstrare și utilizare a produsului de vinificație. Astfel,  etichetele pentru 

spumante trebuie să fie rezistente la umiditate și la decalajul de temperatură la care se păstrează, se 

comercializează și cele în care vor fi utilizate. Deobicei, etichetele sunt tipărite în rolă și plasate pe suport 

adeziv. Devin tot mai populare etichetele cu fixare termică. Soluțiile inovative sunt într-o continuă dezvoltare.  

Tiparul etichetelor se realizează preponderent în 2 moduri: metoda flexografică (în rolă) cât și prin 

tehnologia offset. Eticheta este considerată un produs tipografic complex prin varietatea de lucrări desfășurate 

pentru obținerea lor: imprimare cu  folie, timpru sec, embosare, lăcuire selectivă (mată sau gloss), ștanțare, etc. 
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2. Considerații juridice în elaborarea etichetelor pentru vinurile spumante 

Soluționarea grafică a etichetelor nu este doar un act artistic, ci este reglamentat și de anumite exigențe 

din aspect juridic. Prezentarea grafică a produselor alcoolice comercializate trebuie să corespunsă exigentelor 

naționale, inclusiv în ceea ce privește eticheta. Astfel, analizînd Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 356 

din 11 iunie 2015 - Reglementare tehnică „Organizarea pieţei vitivinicole”, în Capitolul XVII. CERINŢE 

PRIVIND ETICHETAREA distingem următoarele cerințe: 

„148.  Modul de prezentare a indicaţiilor obligatorii  de etichetare [...] sunt următoarele:  

1) se expun în acelaşi câmp vizual pe recipient, astfel încât să poată fi citite simultan, fără a fi necesară 

întoarcerea ambalajului: 

a) denumirea sau marca sub care este comercializat produsul;  

b) denumirea categoriei de produs;                     

c) denumirea indicaţiei geografice protejate sau denumirea de origine protejată;  

d) menţiunile „denumire de origine protejată” sau „indicaţie geografică protejată”;   

e) concentraţia alcoolică;  

f) categoria produsului în funcţie de concentraţia în masă a zaharurilor;  

g) volumul nominal al produsului; 

h) ţara de origine a produsului.  

Celelalte indicaţii obligatorii pot apărea în alte cîmpuri vizuale pe recipient;  

2) se scriu cu caractere indelebile şi se disting în mod clar de textul sau graficele adiacente;” 

Asemenea, aspecte utile se găsesc și în actul „CERINȚE privind definirea, descrierea, prezentarea și 

etichetarea băuturilor alcoolice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 23 mai 2012. În punctul VI. 

Descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice se stipulează:  

„38. Eticheta trebuie să conţină informaţiile necesare, exhaustive şi corecte pentru consumator  la 

momentul procurării produsului. Eticheta poate conţine şi alte informaţii suplimentare care nu contravin 

legislaţiei în vigoare […]. 

48. Lista cu ingrediente trebuie să indice toate ingredientele conţinute în băutură, enumerate în ordine 

descrescătoare a cantităţilor utilizate [...]. 

55. Toate înscrierile pe elementele de etichetare se efectuează în limba de stat, fără a exclude 

posibilitatea dublării informaţiei în altă limbă. ” 

Este interzisă indicarea denumirii de „șampanie” pe ambalajele vinurilor spumante, deoarece acest drept 

îl au exclusiv producătorii din regiunea Champagne din Franța. Numele de Campagne apare numai pe sticlele 

de vin produse in Champagne. 

 
3. Analiza evoluției esteticului etichetelor de vin spumant în Republica Moldova 

Istoricul vinurilor spumante pe teritoriul Republicii Moldova începe la mijlocul secolului XX și e strâns 

legată de fondarea în 1952 a Combinatului de Vinuri „Cricova” SA, fiind precedat cronologic de Combinatul 

de Șampanie din Basarabia. O etapă semnificativă în istoria Combinatului „Cricova” a fost marcată de anul 

1957, când în galeriile subterane valorificate au fost depuse primele tiraje de vinuri spumante fabricate în 

condiții industriale cu aplicarea metodei clasice „Champenoise”. Prin urmare, istoricul spumantului clasic pe 

teritoriul actualei Rpublicii Moldova începe anume în 1957 [2]. 

Evoluția etichetelor de vin spumant produs la Combinatul de vinuri „Cricova” SA are un caracter 

ilustrativ în acest sens și poate fi observată începînd cu sfârșitul anilor 50 de la primele etichete din perioada 

sovietică și până în prezent. În perioada anilor '50, gama de spumante de producție autohtonă cuprindea 

brandurile „Soviet Wine Sparkling” destinate exportului (fig. 1), „Sovetskoe shampanskoe” (fig. 2), 

„Криковское игристое красное” (fig. 3) și „Кодринское игристое красное” (fig. 4) (imaginile au fost oferite 

de combinatul de vinuri spumante „Cricova”, autorii expimând în acest sens alese mulțumiri pentru 

disponibilitatea și suportul acordat).  
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Fig.1. Vin spumant „Soviet Wine Sparkling” 
 

Fig. 2. Vin spumant „Криковское игристое 

красное” 
 

  
 

Fig. 3. Ansamblul etichetar pentru vinul spumant „Кодринское игристое красное” 
 

 
 

Fig. 4. Eticheta pentru vinul spumant „Sovetskoe shampanskoe” 
 

Analiza etichetelor a atestat o evoluție stilistică a etichetei timpurii pentru vinul spumant „Sovetskoe 

shampanskoe” și cea care datează cu anii '70. Elementele textuale devin supradimensionate, apar elementele 

decorative cu aspect metalizat, font-ul cu serife este înlocuit de cel sans serif. Se modifică și simbolica, 

devenind mai evidentă simbolica caracteristică URSS-lui. Chiar și suportul de tipar pare mai inovativ  

(fig. 5).  
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Fig. 5. Eticheta pentru vinul spumant „Sovetskoe shampanskoe” 
 

De menționat că și marca comercială a producătorului a parcurs o evoluție specifică. Începînd cu anii 

‘50 în calitate de element distinctiv al mărcii comerciale era prezentă barza albă ce avea în cioc un ciorchine 

de strugure, ca mai apoi să fie folosit strugurele și inițialele combinatului de vinuri spumante. 

În anii ‘90, odată cu modificarea situației politico-economice, se trece la economia de piață. Acest fapt 

își lasă amprenta și asupra esteticului etichetelor vinurilor spumante, care în mare parte erau exportate. 

Aspectul ambalajelor nu s-a schimbat imediat.  

 

 
 

Fig. 6. Eticheta pentru vinul spumant „Sovetskoe shampanskoe”, anii '90 
 

Unul dintre designerii care au modernizat design-ul amabalajelor și etichetelor pentru vinurile spumante  

a fost Vitalie Roșca, care a căutat să implementeze tehnologiile computerizate, aducând un suflu nou în acest 

aspect. Design-ul devine extrem de important pentru a face față concurenței, unii producători trecând prin 

rebranding. Intervențiile au fost operate nu doar în aspect grafic, dar și în alegerea materialelor și a 

tehnologiilor de tipar, acestea evoluând în calitate, rezistență și au condiționat utilizarea unei game mai variate 

de procedee stilistice, încât practic orice concept vizual să fie realizabil. 

Astăzi, producția de vinuri spumante „Cricova” include peste 20 de serii de vinuri spumante, realizate 

după metodele clasice: cea tradițională franceză și metoda italiană (Prosecco). Design-ul variază de la serie la 

serie, oscilând între modelele de etichete cu aspect clasic și cele inovative, cu elemente grafice și soluții 

constructive moderne. O altă caracteristică interesantă ține de dimensiunile și forma etichetelor (fig. 7), care 

la fel variază în fiecare serie și s-a remarcat evoluția de la eticheta dreptunghiulară, la etichete de formă ovală 

sau alte forme specifice. Pentru fiecare vin spumant în parte se evidențiază coleretul. Acesta poate varia prin 

design, oferind un aspect mai atrăgător recipientului. Fie că are forme ascuțite, sau rotungite, acesta este 

ornamentat cu elemente grafice aurii, iar în centru este plasată marca comercială ce prezentă interes prin 

simplitatea formelor și lizibilitate. Figura strugurelui și inițialele combinatului Cricova se îmbină armonios, 

adăugând o notă ușoară de eleganță.  



414 

 

 

Fig. 7. Aspectul actual al vinurilor spumante „Cricova” 

 

Odata cu evoluția mărcii comerciale, ceea ce atrage atenția sunt culorile și ornamentele distincte. Gama 

cromatică este diferită pentru fiecare serie în parte. În perioada sovietică se atestă etichete bogat ornamentate, 

în culori expresive de roșu și galben, însă uneori erau utilizate culorile verde închis, cafeniu și violet, ceea ce 

conferea elegnță și încredere. Imaginea unei vițe de vie poate fi sesizată practic pe fiecare etichetă, conducând 

la ideea dealurilor Moldovei și la varietatea de struguri folosiți în prepararea vinului spumant. Combinarea 

culorilor albastru, auriu, alb, de pe etichetele de vin spumant brut alb emană noblețe și bogăție, iar îmbinarea 

auriului cu roșu și roz indică senzualitatea și pasiunea vinului spumant brut roz. În prezent se optează pentru 

simplitatea gamei de culori rezumându-se maxim la 3 culori. Fontul este ales de o dimensiune medie, cât mai 

lizibil, cu serife. Este prezentă denumirea producătorului, cât și seria din care face parte vinul spumant 

respectiv. 

Din anii ’90 până în prezent, pe piață apar o multitudine de brand-uri noi de vin spumant, care alături de 

titanii vinificației autohtone promovează fiecare o imagine aparte. Unii producători se axează pe aspectul clasic 

al produselor, cum ar fi CVC „Mileștii Mici” (fig. 8), care marchează prin solemnitatea și ornamentarea bogată 

a etichetelor. Din anul 1996 începe să activeze Compania „Maurt” SRL (fig. 9), care de-a lungul timpului și-a 

modernizat aspectul pornind de la cel clasic, puternic decorat, până la aspectul minimalist modern din prezent 

[3]. 

 

       

Fig. 8. Vinuri spumante marca „Mileștii Mici”                         Fig. 9. Vinuri spumante marca „Maurt” 

 

În anul 2004 este fondată Compania „Cascadvin” care promovează o viziune clasică asupra design-ului 

de etichete. Vinăria „Vitis-Hâncești” SA, care în decursul ultimilor ani se identifică sub denumirea „Vinăria 

Hâncești” deasemenea prezintă seria de spumante „Victoria” (fig. 10) ce au un design elegant, rafinat, 

etichetele având elemente constructive de formă modernă, nestandardă [3]. 
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Fig. 10. Vinuri spumante marca „Vinăria Hâncești”,  

seria „Victoria” 
Fig. 11. Vin spumant „Apriori”, etichete  

propriu-zise sunt tipărite direct pe recipientul  

din sticlă cu cerneluri carbonice după  

o tehnologie specială 
 

 În 2015 este lansat brand-ul „Apriori” (fig. 11), care prezintă o abordare revoluționară în design-ul 

etichetelor de vin spumant autohton, prin faptul că renunță la eticheta tradițională în favoarea tiparului direct 

pe recipientul din sticlă. Astfel, aspectul obținut este cu mult mai simplu, laconic, având o eleganță deosebită 

și caracteritici de rezistență la factorii de mediu performante.  

În 2018 și vinăria „Asconi” (fig. 12.) lansează un spumant cu aspect minimalist, păstrând forma tradițională 

a etichetei, dar utilizând fontul cu caracter script mai puțin caligrafic și un minim de elemente grafice și tehnologii 

decorative de finisare, ceea ce face ca acest produs să ocupe un loc aparte în ambianța vinurilor spumante. 

 

 

Fig. 12. Vin spumant marca „Asconi”, design minimalist 

 

Concluzii 

Analiza soluțiilor estetice a etichetelor pentru vinurile spumante în evoluție cronologică denotă identificarea 

acestora cu perioada istorică în care sunt atestate, asociindu-se utilizatorilor cu calitățile produselor. Anamblul 

etichetar reprezintă elementele de identitate ale vinurilor spumante și pot influiența decizia de cumpărare a 

consumatorului, deaceea este importantă soluționarea estetică și constructivă a acestora. Soluțiile estetice recente 

ale etichetelor pentru vinurile spumante prezintă soluții inedite integrate cu elemente derivate din specificul național, 

ceea ce reprezintă posibilități inedite de promovare a producătorilor autohtoni. 
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Abstract: În articolul dat sunt identificate tendințele de soluționare estetică și constructivă a albumelor de 

promoție începând cu perioada de apariție a acestora până la momentul de față. Evoluția și modificările pe care le-a 

suferit albumul de promoție în perioada sa de evoluție s-au modificat datorită evoluției tehnologiilor IT. Soluționările 

estetice și conceptuale moderne sunt determinate de stilurile și  metodele de imprimarea. Datorită acestora albumele de 

promoție capătă caractere și stiluri noi. 

Cuvinte-cheie: Istoricul albumelor, albume de promoție, tendințe moderne, concepte. 

 

 

Un album foto sau un album de promoție este o serie de fotografii colectate, tipărite și broșate sub forma 

unei cărți. 

Istoria albumelor de promoție apare în jurul anilor 1600. Pe atunci elevii absolvenți din familiile înstărite 

a școlilor generale completau paginile albumului personal cu decupaje din ziare, mesaje personale, flori uscate 

și șuvițe de păr. 

În anii 1800, albumul de promoție era compus cel mai adesea doar din cîteva fotografii pictate ale 

studenților din ultimul an de studiu. Dar scrierile cu mesaje și ilustrații decupate se mai întâlneau. 

Primul album de absolvire care datează din anul 1806 a fost a colegiului Yale din New Haven, or. New 

York. Colegiul a fost fondat în anul 1701 și este specializat pe arte liberale, dramă și muzică. 

În anul 1823 a fost publicat cel mai vechi album de promoție a Colegiului de Farmacie „Signia” din 

Massachusetts (SUA). 

În 1845 la Waterville a fost publicat primul album de absolvire tipărit a școlii „Evergreen” [1]. 

În anii 1860–1890 ia nașterea strămoșul albumelor de absolvire. Odată cu apariția fotografiei și a 

procedurilor de imprimare a acestora face mai ușoară multiplicarea originalelor. Unul dintre primii care a 

început să ofere albume de promoție absolvenților a fost fotograful american George K. Warren din Boston 

(SUA). După ce a descoperit posibilitatea de a face mai multe fotografii dintr-un negativ, George C. Warren a 

reușit să-i convingă pe elevi să obțină mai multe copii ale poze acestora și care mai apoi aceștia să le schimbe 

între ele. După aceea, elevii puteau să combine fotografiile formîndu-le în albume legate și broșate, uneori se 

mai aplica pe copertă embosarea și imprimarea cu folie aurită. George C. Warren a fost unul dintre cei mai 

cunoscuți producători de albume de promoție în decursul a peste cincisprezece ani [1]. 

La începutul secolului trecut, pentru a crea un album de promoție, era necesar de a depune eforturi 

extraordinare. Lucrarea maestrului de fotografie era răsplătită cu o sumă destul de bună. Prețul ridicat nu a fost 

o piedică pentru absolvenți. Mai des se pregătea o singură carte de promoție pentru întregul curs, astfel era mai 

ieftin (figura 1) [2]. 

 

    

a b c d 

Figura 1. Album de promoție a Facultății de Medicină a Universității Imperiale din Moscova, 1911 [4] 
a – b – pagini cu fotografiile studenților absolvenți; c – pagina cu pozele profesorilor; 

d – pagina cu pozele de grup. 

În anii 1920 albumele de absolvire au început să conțină informații adăugătoare despre scoală, profesori 

etc., devenind relevante nu numai pentru absolvenți. Costul unui album de absolvire de până la 100 de pagini 

putea ajunge la 1000 $. 
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În jurul anilor 1930 apariția tiparului offset aduce mult mai multe oportunități de imprimare a 

fotografiilor de orice dimensiune, iar acum și instituțiile de învățământ mici își pot permite să își tipărească 

albume de promoție. Tot în jurul acestor ani societățile care se ocupau de producerea albumelor de promoție 

își trimit reprezentanții la instituțiile de învățământ pentru a obține vânzări [1]. 

Prin anii 1950–1960 albumele de promoție constatau din: foi de carton groase, foi albe adunate și cusute 

într-un bloc de carte. Pe aceste foi albe se anexau pozele absolvenților. Coperta era confecționată din mucava, 

aceasta era acoperită cu un material textil sau cu imitație de piele artificială imprimată uneori prin ștanțare sau 

cu folie aurită [3]. 

Pe paginile albe ale albumului erau lipite fotografiile alb-negru. Acestea erau fie fotografii de grup ale 

studenților, fie colaje simple cu portrete ale absolvenților și ale profesorilor, desigur în forme ovale (figura 2). 

 

Figura 2. Pagina din album, URSS, anul 1950 [4] 

Spre anii 1970 se încearcă mai multe variante de design al albumelor de promoție, de exemplu apar 

albume coperta cărora era acoperită cu stofă de denim (figura 3). 

 

Figura 3. Album de promoție, coperta învelită în stofă denim, anii 1970 [5] 

Prin anii 1980 fotografiile personale a studenților cu tipar pe un format mai mare au început să apară 

mult mai des în albumele care se produceau. Albumele din anii ‘80 se remarcă printr-un design deosebit și 

fundaluri mai frumoase pentru fotografii. A devenit populară plasarea fotografiilor portret pe fundalul clădirii 

principale a universității. S-a adoptat ideea de a schimba fotografiile cu cele mai remarcabile peisaje urbane 

(figura 4). 

 

 

Figura 4. Album de promoție, din anul 1984 [6] 

În anii 1986 odată cu apariția calculatoarelor, acestia au început să fie folosite pentru realizarea 

albumelor de absolvire, trecând la era digitală și făcând posibilă imprimarea albumelor în tiraje mai mici decât 

de obicei [1]. 

În anii nouăzeci ai secolului al XX-lea, cu dezvoltarea tiparului offset, laminarea și vopsirea albumelor 

de promoție este deja o practică obișnuită. Coperțile grele au prins a avea un model viu colorat, iar paginile cu 

fotografii imprimate policrom pe ambele fețe ale hârtiei. În a doua jumătate a anilor ‘90, fotografiile colore nu 

http://1.bp.blogspot.com/-qkbDfMO6sbk/T5-55HcfqJI/AAAAAAAAAEQ/evdtEF9o1bU/s1600/old_common_photo+1950.jpg
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mai sunt un lux, devenind accesibile maselor împreună cu aparatele foto cu autofocus, iar fotografiile alb-

negru au părăsit în cele din urmă paginile albumelor de promoție. 

În cursul evoluției progresului tehnic din toate țările lumii, însoțit și de apariția în vânzare și a primelor 

camere foto digitale și ieftinirea echipamentelor informatice în general, producția de albume de promoție s-a 

mutat în computer. Ca rezultat al procesului de evoluție a tehnicii, care continuă să se desfășoare pe tot 

parcursul creșterii industriei IT, a început să apară numeroși fotografi și studiouri foto, care sunt implicate în 

producția de albume de promoție. Conform celor mai multe dintre acestea, procesul de creare a unui album de 

promoție modern cuprinde următorii pașii: vizita la școală/colegiu sau la universitate cu fundaluri de un 

albastru sau verde aprins; fotografierea cu aparatele digitale a studenților și profesorilor; retușarea și aranjarea 

portretelor în pagină. 

Conceptul de album de promoție reprezintă ideea generală care reflectă structura ce stă la baza 

produsului. Albumele de promoție au un concept bine structurat încă de la apriția acestora cu 150 ani în urmă. 

Ideea ce stă la baza acestora este păstrarea amintirilor personale și comemorarea evenimentelor speciale de 

absolvire a unei etape de învățământ. 

După conținutul acestora, albumele de promoție sunt structurate în felul următor: 

 Poza individuală a absolventului (figura 5, a); 

 Pozele corpului didactic (figura 5, b);  

 Pozele grupei (studenților) absolvenți (figura 5, c). În cazul cărților de promoție volumul paginilor 

pentru acest compartiment este mai voluminos în dependență de numărul studenților absolvenți; 

 Poze de grup (figura 5, d). 

  

a b 

  

c d 

Figura 5. Conținutul albumelor de promoție contemporane [7]: 
a – Poza individuală a absolventului; 

b – Pozele corpului didactic; 

c – Pozele grupei (studenților) absolvenți; 

d – Poze de grup. 

Analizând albumele contemporane de promoție pot fi remarcate următoarele stiluri: 

 Clasic (figura 6, a); 

 Vintaje (figura 6, b); 

 Tip journal (figura 6, c); 

 Minimalist (figura 6, d); 

 Modern (figura 6, e), etc.. 
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a b c 

 

 

 

d  e 

Figura 6. Stiluri de design utilizate în conceptele de albume de promoție: 
a – Stil clasic [7]; 

b – Stil vintaje [8]; 

c – Tip journal [9]; 

d – Stil minimalist [10]; 

e – Stil modern [11]. 
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Abstract: Astăzi, ambalajul, se doreşte ca o reprezentare fidelă a produsului, evidenţiindu-se prin formă, grafică 

şi culoare. La crearea acestuia se va ţine cont de un şir de factori economici, culturali şi sociali, caracteristici mediului 

în care va fi promovat acest ambalaj. Ambalajul este învelișul exterior al unui produs destinat vânzării-cumpărării și 

constituie un important promotor al comercializării, denumit la mod figurat „vânzătorul mut”, proiectarea lor 

amănunțită este foarte importantă, imaginea exterioară a produslu devenind indispensabilă, indiferent de natura 

acestuia. 

Cuvinte-cheie: ambalaj, redesign, formă, funcționalitate, estetică. 

 

 

Ideea de a crea un concept original pentru ambalajele de încălțăminte a venit atunci, când a devenit clară 

importanța preocupării noastre comune de sănătatea mediului ambiant. Astfel, a fost definit un obiectiv de a elabora 

un ambalaj funcțional și reutilizabil, care are menirea de a fi un produs ecologic, constituit din materiale degradabile 

și nu în ultimul rând atractiv, din punct de vedere estetic. Al doilea obiectiv este elaborarea unor forme noi de 

ambalaje. 

Ambalajul a devenit unul dintre cele mai importante criterii în alegerea oricărui produs. Astfel, putem 

spune că ambalajul este mai mult decât un component al produsului, el este un produs aparte, care necesită o 

deosebită atenţie în proiectare. 

Conform literaturii de specialitate [1], ambalajul este învelișul exterior al unui produs destinat vânzării-

cumpărării și constituie un important promotor al comercializării, denumit la mod figurat „vânzătorul mut”. 

La fel, în literatura de specialitate sunt evidențiate următoarele funcții ale ambalajelor [3]. 

Funcţia de promovare, care poate fi considerată şi una din principalele, evidenţiază marca comercială a 

produsului, pune în valoare caracteristicile principale ale produsului, astfel încât cumpărătorul să-l deosebească 

cu uşurină de altele similare, să creeze imaginea calităţii prin formă, grafică şi culoare. Acestea fiind şi 

elementele de bază a ambalajului. 

Ambalajul optim este acela care, pe lângă îndeplinirea rolului functional, implică un consum minim de 

material și manopera, iar pentru operațiile de umplere, manipulare, închidere, etc. necesită echipamente cât 

mai putin costisitoare, cu efort minim (eventual să permită automatizarea procesului), și este, evident, 

economic. 

Funcţia de conservare şi protecţie a produselor. Considerată funcţie elementară a ambalajelor, aceasta 

constă în protejarea conţinutului de efectele mediului extern, în cazul în care există o corelare perfectă între 

ambalaj-produs-metodă de conservare.  

Funcţia de manipulare, depozitare şi transport. Această funcţie este legată de protecţie deoarece pe 

parcursul operaţiilor de manipulare-depozitare-transport, produsele ambalate sunt supuse unor solicitări 

mecanice, care le pot deteriora. 

Funcţia de manipulare a ambalajului. Ambalajul secundar facilitează manevrarea produsului prin 

forma sa, volumul, greutatea, prezenţa unor orificii în scopul prinderii sale cu mâna sau cu un utilaj.  

Funcţia de depozitare a ambalajului. În timpul depozitării, ambalajul este acela care preia presiunea 

rezultată în urma operaţiei de stivuire a produselor.  

Funcţia de transport a ambalajului. Cerinţele faţă de ambalajul de transport sunt axate pe: 

 necesitatea adaptării ambalajului la normele de transport; 

Ambalajele pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii, care sunt utilizate frecvent în practică, cum ar fi: 

 după modul de folosire; 

 după materialul folosit în confecționarea ambalajelor; 

 după tip; 

 după modul de circulație al ambalajului; 

 după căile de transport. 
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Figura 1. Clasificarea ambalajelor pentru încălțăminte  

 

 
 

  

    a b   c   d 

Figura 2. Mostre de ambalaje pentru încălțăminte existente pe piață:  

a – ambalaj clasic din carton ondulat, compus din 1 piesă, imprimat în 2 culori contrastante; 

b – ambalaj din carton ondulat, cu construcție originală, compus din 1 piesă, imprimat policrom  cu 

aplicarea în design a ornamentelor; c – ambalaj de unica folosință, format dintr-o piesă, imprimat într-o 

culoare; d – ambalaj clasic din carton ondulat, compus din 2 piese, imprimat în 2 culori contrastante. 
 

În urma analizei ambalajelor pentru încălțăminte existente pe piață, au fost identificate problemele ce 

țin de funcționalitatea și prezentarea grafică a acestora. Acestea sunt: material usor deformabil, care la acțiunile 

mecanice usor se deteriorează, funcționalitate scăzută, nu poate fi refolosit etc. În continuare, sunt expuse 

cîteva exemple de soluționare acestor probleme, aplicate de unele companii renumite de încălțăminte [2]. 

În figura 3 se prezintă soluționarea problemei funcționalității ambalajului de către compania „Puma”. 

Construcția modernizată în raport cu cea inițială este mai comodă, mai ușoară, are mai puține piese care trebuie 

asamblate și oferă o traistă pentru transportarea și păstrarea ulterioară a produsului de către cumpărător. 
 
 

 

 
 

Figura 3. Prezentarea grafică a ambalajelor pentru produsele „Puma”, 

soluționarea problemelor funcționale 
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Ambalajul pentru produsele companiei Nike devine mai funcțional și mai creativ. Astfel capacul 

superior al ambalajului se transformă în altă mini-cutie, în care cumpărătorul are posibilitatea să păstreze o 

altă pereche de încălțăminte, accesorii, etc. (fig. 4) 

În imaginea următoare avem un exemplu de la compania Adidas, care la fel a soluționat problema 

funcționalității ambalajului, dar și facilitarea transporării acestuia prin supradimensionarea părții superioare a 

ambalajului și realizarea unui orificiu pentru mână (fig. 5). 

 

  

Figura 4. Prezentarea grafica a ambalajelor pentru produsele „Nike”, soluționarea problemelor funcționale 

 

În imaginea următoare avem un exemplu de la compania Adidas, care la fel a soluționat problema 

funcționalității ambalajului, dar și facilitarea transporării acestuia prin supradimensionarea părții superioare a 

ambalajului și realizarea unui orificiu pentru mână (fig. 5). 

 

  

Figura 5. Prezentarea grafică a ambalajelor pentru produsele „Adidas”, soluționarea problemelor funcționale. 

 
Elementele prin care un ambalaj poate atrage atenţia cumpărătorului asupra unui produs, sunt: modul de 

realizare al ambalajului, eticheta, marca de fabrică sau de comerţ, estetica ambalajului. 

Alt element important este culoarea. S-a demonstrat practic, că, în momentul vizualizării produsului, 

cumpărătorul sesizează mai întâi culoarea, apoi desenul şi marca. 

Grafica este un alt element important în realizarea ambalajului. O grafică modernă se caracterizează 

prin sobrietate, echilibru, elemente coloristice, alegere judicioasă a caracteristicilor, cât şi punerea în valoare 

a unor elemente ca: denumirea produsului, modalităţi de utilizare, recomandări, marca de fabrică. 

Pentru a ne ușura procesul de identificare a cerințelor consumatorilor față de ambalajele pentru produse 

de încălțăminte, a fost realizat un sondaj și am obținut următoarele rezultate: consumatorul preferă un ambalaj 

reutilizabil, cu o cromatică clasică/strictă, cu o funcționalitate înaltă, materialul din care va fi confecționat 

să fie rigid și rezistent la acțiunii mecanice, și nu în ultimul rând să aibă o imagine estetică corespunzătoare 

produsului ambalat. 

Luând în considerație cele expuse anterior, au fost propuse de către autor câteva prototipuri de ambalaje 

(figurile 6-8). Primul prototip are o forma mai diferită de ambalajele clasice, format dintr-o piesă din carton 

reciclat, și va avea anexat un mâner textil din fibre naturale. 

  

Figura 6. Prototipul nr. 1 
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Prototipul nr. 2 este format din două piese, care se întroduc una în alta, asemănător cutiei de chibrituri. 

Ambalajul va fi format din carton reciclat. Deasemenea va avea un mâner textile din fibre natural. 

 

  

Figura 7. Prototipul nr. 2 

 
Prototipul nr. 3 la fel este unul compus dintr-o piesă, are o construcție mai apropiată de cea clasică, însă 

elementul original care îl evidențiază și îl face mult mai practic în utilizare este mânerul. 

 

  

Figura 8. Prototipul nr. 3 
 

Astfel vom avea un ambalaj ecologic, confecționat din materiale biodegradabile, rezistent, reutilizabil 

și cu posibilitatea de a fi reutilizat. 
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Abstract: În ultimii ani, poluarea reprezintă o problemă globală majoră, de aceea producătorii de încălțăminte 

caută soluțiilor noi și ecologice în crearea produselor de încălțăminte. În prezent, aceștea au propus noi modalități de 

reciclare și prelucrare a deșeurilor ce poluează atât de mult natura și produc daune enorme, dar și materiale noi 

nevalorificate până acum. Încălțămintea produsă din materiale reciclate prezintă numeroase avantaje, deoarece sunt 

produse din materiale ecologice ce au proprietăți igienice foarte bune. S-a dovedit că sticlele din PET, cafeaua, făina de 

porumb, făina de orez, plasele din PET, gumele de mestecat, chiar și mușchii de pe copaci, pot servi ca materie primă 

pentru crearea materialelor ce pot fi utilizate pentru toate ansamblurile încălțămintei. 

Cuvinte-cheie: încălțăminte, reciclare, hârtie Tyvek, PET, spumă poliuretanică. 

 

 

Introducere 
Încălțămintea prin structura sa folosește un șir de materiale. Materialele trebuie să satisfacă anumite 

cerințe, nevoi, așteptări ale beneficiarilor, condiții de exploatare, să fie rentabile în producere și inofensive. 

Nevoile populației fiind într-o creștere continuă, iar resursele sunt permanent limitate, se cere necesitatea 

folosirii materialelor care rezultă din reciclarea deșeurilor sau folosirea materialelor noi nevalorificate până 

acum. Unii producători de încălțăminte realizează investiții în domeniul cercetării materialelor noi care să 

satisfacă în mod calitativ și cantitativ necesitățile consumatorilor continuu crescânde [1]. 

 
1. Tendințe moderne în realizarea încălțămintei 

În prezent preocupările legate de protecția mediului s-au intensificat și o parte din resurse au fost 

îndreptate către obținerea unor produse mai puțin nocive pentru mediu și în final pentru om atât în ceea ce 

privește obținerea materiilor prime, a tehnologiilor utilizate dar și a prelucrării și reciclării deșeurilor rezultate 

după utilizare [2]. Și producătorii de încălțăminte sunt într-o continuă căutare de materiale noi și cu proprietăți 

cât mai bune în comparație cu cele deja existente, aceștea s-au dovedit a fi foarte inventivi și au găsit soluții 

originale în producerea încălțămintei. În continuare, în tabelul 1, sunt prezentate cele mai relevante exemple 

de produse de încălțăminte pentru care s-au utilizat materiale noi sau reciclate. 

 

  Tabelul 1. 
Nr. o/d Aspectul produsului Descrierea produsului 

1 2 3 

1 

 

 

 
 

GUMSHOE 

Producătorul de haine Explicit, alături de Gum-Tec şi 

autorităţile din oraşul Amsterdam au creat Gumshoe, 

primii pantofi sport realizaţi din gumă de mestecat. 

Această iniţiativă a fost pornită din considerente 

ecologice, întrucât guma de mestecat este al doilea cel 

mai răspândit deşeu de pe străzile din Amsterdam şi se 

biodegradează într-o perioadă de timp foarte mare [3]. 

2 

 

NAT-2 

Fețele sunt confecționate din boabe de cafea și resturi din 

plante de cafea. Material asemănător cu velur este 

confecționat din sticle din plastic reciclate. Talpa este 

confecționată din cauciuc reciclat. Branțul este 

confecționat din capace de plută și au efect antibacterian 

[4]. 

Continuare tabel 1. 
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1 2 3 

3 

 

 

Fruitleather 

Folosirea fructelor de mango ca o alternativă a pieilor 

naturale a fost ideea lui Hugo de Bun. Acesta a hotărât sa 

folosească fructele de mango alterate pentru fabricarea 

unui material rezistent și în același timp ieftin, deoarece 

ca materie primă folosește fructele alterate de la piețelor 

din apropiere. Tehnologia de fabricare este ținută în 

secret. Pentru a se debarasa de bacterii și putrefacție 

acestea mărunțesc fructele și le fierb adăugându-se și 

polimerul ,,secret”. Masa obținută se toarnă pe o suprafață 

plană și se usucă. Materialul obținut se folosește pentru 

fabricarea ghetelor, pantofilor tip sport, genților precum și 

pentru mobilă [5]. 

4 

 

 

 

UltraBOOST Uncaged Parley 

Pantofii sport Adidas sunt realizați în colaborare cu grupul 

de mediu Parley for the Oceans, un grup de mediu, care 

vrea să atragă un semnal de alarmă asupra poluării apei 

oceanelor. Fiecare pantof este realizat în proporție de 95% 

din deșeurile din plastic strânse din apele oceanului din 

jurul Insulelor Maldive și 5% din poliester reciclat, 

inclusiv călcâiul, căptușeala și șireturile sunt făcute din 

materiale reciclate. Mai exact, fiecare pereche de pantofi 

este realizata din 11 sticle de plastic reciclate [6]. 

5 

 

Tyvek 

La fabricarea încălțămintei Light Wing se folosește hârtie 

fabricată din fibre de polietilenă cu o densitate înaltă. La 

prima vedere seamănă cu hârtia obișnuită și se produce 

sub formă de coli, dar posedă calități ce îi oferă o 

rezistență la rupere înaltă și o impermeabilitate la vaporii 

de apă [7]. 

6 

 

Compania REEBOOK 

Exteriorul făcut din bumbac 100% organic, interiorul 

fabricat din ulei de ricin și o talpă făcută dintr-un substitut 

de cauciuc obținut din porumb numit Susterra propanediol 

[8]. 

7 

 

 

NIKE 

Produs realizat din piese uzate de la calculatoare vechi, 

mască uzată pentru respirație artificială din avion, butoane 

de la taste, cabluri, port USB ș.a [9]. 

 

8 

 

 

Christian Louboutin 

Pantofi de marca Christian Louboutin, fețele sunt 

confecționate din carton și hârtie. Reciclată și acoperită cu 

un strat subțire de polietilen incolor  [8]. 

Continuare tabel 1. 
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1 2 3 

9 

 

Compania PUMA 

Fețele sunt confecționate din materiale reciclate, iar talpa 

este din făină și rămășițe de orez (așa numit cauciuc din 

orez) [10]. 

10 

 

Compania NRG 

Aceste ghete sunt confecționate (75%) din reciclarea și 

prelucrarea dioxidului de carbon și a deșeurilor din aer. 

Nu sunt produse pentru purtare, au fost realizate pentru 

un proiect [11]. 

 

Tehnologiile de fabricație a încălțămintei au cunoscut o mare diversitate datorită materiilor prime 

folosite și a sistemelor de confecție. Materia primă de bază tradițională reprezentată de pieile finite de bovine, 

de ovine, caprine și porcine. Conducea la un proces de fabricare complicat și care cuprindea un număr mare 

de operații. Pe plan mondial tehnologiile de fabricare a încălțămintei au înregistrat mai multe stadii de 

dezvoltare: meșteșugărească, mecanizată, chimizată și avansată. Nevoia de a răspunde cu promtitudine 

cerințelor pieții impune managerilor să acționeze pentru schimbarea tehnologiilor, a formelor de pregătire a 

producției și micșorarea timpilor de execuție [12].  

În figura 1 se analizează tehnologiile de fabricare a încălțămintei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Analiza comparativă a tehnologiei de fabricare a produselor de încălțăminte 

 
Produsele analizate sunt produse noi și pentru multe dintre piețele europene, numărul companiilor 

producătoare de încălțăminte care dezvoltă astfel de produse fiind extrem de mic. Din acest punct de vedere 

se poate afirma că suntem la începutul creării unei noi pieți de încălțăminte și din această perspectivă trebuie 

avută în vedere și educarea consumatorului, conștientizarea lui cu privire la problemele legate de mediu și 

impactul asupra sănătății populației pe termen mediu și lung, dar și solidarizarea și în final implicarea lui 
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financiară. Deoarece încălțămintea, în decursul timpului a cunoscut o evoluție de la statutul de produs cumpărat 

din când în când cu o durată de viață de câțva ani, la statut de produs cumpărat frecvent, a cărui durată de viață 

nu depășește câteva luni, mai ales din cauza depășirii morale a acestuia [2].  

 

Concluzie 

Astfel, analizând mai multe produse noi și originale precum și tehnologiile de fabricare a acestora, putem 

deduce următoarele avantaje: 

- Crearea materialelor/produselor noi din cele reciclate ce poluează grav mediul. 

- Proprietăți igienice înalte. 

- Rezistență înaltă în timpul exploatării produsului. 

- Preț scăzut pentru materia primă ce se utilizează la confecționarea produselor. 

- Scăderea semnificativă a numărului de animale sacrificate pentru piele sau blană. 

- Reciclarea încălțămintei deja uzate. 

- Imbold pentru producători și consumatori de a găsi noi soluții în realizarea materialelor ECO și 

reciclarea PET-ului. 

Produsele și materialele analizate vin ca o soluție perfectă pentru protecția mediului. Ingeniozitatea 

producătorilor trebuie să atragă atenția consumatorilor asupra folosirii raționale a resurselor și revenirea la 

statutul de produs cumpărat din când în când. Popularizând ideea reducerii deșeurilor prin creșterea capacității 

produsului de a fi reparat sau reutilizat în vederea creșterii duratei sale de viață. 
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Abstract: Într-o societate care consumă în exces produse, servicii și resurse, puțini indivizi se gândesc la esența 

lucrurilor, la necesitatea acestora sau existența unor fenomene, procese care ne vizează pe toți. Conceptul în sine  vine 

să explice și să aducă în vizor probleme, să valorifice culturi și să definească anumite procese. Lucru, aplicabil și în 

design vestimentar, ca proces inovativ sau de propagare a anumitor schimbări în fluxul modei. Ponderea designerilor 

conceptuali este cu mult mai mică decât a celor industriali, fapt pentru care aceștia mai sunt numiți „inovatori”. Există 

o multitudine de tehnici conceptuale, care suplinesc veriga concept – industrie, acestea fiind însoțite de instrumente de 

transpunere a conceptului în industrie și influențând  trendurile sau prognozarea lor. De asemenea, există anumite 

grupuri de consum pe tipuri de produs conceptual sau pe produs transpus prin veriga conceptuală. În concluzie, tot acest 

mecanism poate fi definit ca proces de transpunere „concept-industrie”. 

Cuvinte-cheie: modă, concept, industrie, design, proces, fenomen, invenție, flux, prognozare, trend, designer. 

 

 

Introducere 

Îmbrăcămintea este unul dintre mijloacele socio-culturale, prin intermediul cărora componentele 

artistice sunt ilustrate, percepute şi experimentate. 

Grație designului vestimentar, privirea noastră este captată de variaţiile subtile ale liniei, culorii, formei, 

contexturii etc., fapt care contribuie la dezvoltarea facultății de percepere a elementelor similare și în alte 

domenii ale creației artistice. Atitudinile, sentimentele, emoţiile şi preferinţele care domină gusturile oamenilor 

fuzionează cu spiritul care reflectă un anumit mod de viaţă, savoarea unei epoci. 

În fine, designul vestimentar este domeniul, axat pe generarea continuă a unor imagini plastice noi, 

originale, dar și pe crearea unor produse competitive pentru consumatorul de rând. 

  
1. Noțiuni de concept. Conceptul în modă 

Ideea, conceptul, concepția, gândirea, noțiunea, impresia – înseamnă ceea ce există în minte ca o 

reprezentare (ca ceva înțeles) sau ca o formulă. 

IDEEA se poate aplica unei imagini mentale sau unei formulări privitor la ceva ce a fost văzut, cunoscut 

sau imaginat; unei abstracțiuni pure sau unui lucru distinct, cât și unuia vag sesizabil. 

CONCEPTul se poate aplica ideii, formate prin examinarea unor exemple de specie sau gen sau, mai larg, 

orice idee generală pe care o deținem privitor la un lucru. 

CONCEPȚIA – ca un ansamblu de idei asupra anumitor aspecte sau probleme de ordin filozofic, științific, 

tehnic, economic, etico-moral, estetic, cultural, literar etc. –  este deseori interschimbabilă cu conceptul și pune 

în evidență mai degrabă însuși procesul de imaginare sau de formulare decât de rezultatul acestuia. 

GÂNDIREA este de natură să sugereze rezultatul reflexiei, al raționamentului sau al meditației (mai puțin 

al imaginării). 

NOȚIUNEA sugerează o idee, care nu este neapărat rezultată prin analiză sau reflecție și care poate sugera 

afirmații. 

IMPRESIA se aplică unei idei sau noțiuni, care rezultă imediat dintr-o anumită stimulare a simțurilor.  

Termenul concept provine din limba latina, unde cunceptus (conceptum) înseamnă a aduna, a strânge la 

un loc unul câte unul. Cu timpul, el a devenit sinonim cu notio, fiind un alt echivalent al grecescului logos. 

Christian Wolf va resemnifica acești termeni, însa o va face într-un mod cât se poate de nefericit, dându-le o 

accepțiune mai curând psihologică decât una strict logică. El definește conceptul prin reprezentare și, uneori 

chiar prin percepție [3]. 

Dacă e să vorbim despre concept în design vestimentar, atunci remarcăm că acesta prestabilește 

fundamentele creației, reprezentând sursele de inspirație (în mod direct sau indirect) și constituie în sine 

percepția și abordarea individuală de către autor, adică designer. 

Precizarea unui anumit concept presupune procesul de analiză și cercetare pentru stabilirea subiectului 

conceptual în sine. Acest proces este însoțit de colectarea celui mai elocvent și coerent material cu privire la 

particularitățile obiectului studiat. 
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De cele mai dese ori, conceptele sunt în rezonanță cu perioada de referință, fiind racordate la 

evenimentele actuale ale societății, la problemele contemporane ale umanității și transmițând idei, care 

reprezintă esența unor accepții privitor la viitorul apropiat. 

Identificarea conceptelor în modă ține de sursele indirecte de inspirație, precum explorarea potențialului 

artistic, cultural sau inovativ. Conceptele sunt generate de o mulțime de simboluri și mijloace artistice, cât 

vizuale atât și spațial-temporale. 

Prin intermediul mijloacelor artistice precum: forma și silueta vestimentară, soluționarea cromatică și 

decorativă, textura, detaliile de costum – putem caracteriza (dar și înțelege) un concept. 

Deseori un concept este însoțit de anumite principii compoziționale, ca ritmul, simetria și asimetria, 

proporționarea, statica și dinamica, centrul compozițional și accentul, care conferă expresivitate și caracter 

conceptului. 

 
2. Designeri conceptuali 

IRIS VAN HERPEN este o creatoare inovatoare, renumită pentru obiectele de modă ale sale, generate 

prin fuzionarea tehnologiei digitale și a artelor vizuale. Ea elaborează fiecare colecție cu o meserie foarte 

calificată, sintetizând diverse tehnici de design practic uitate și tehnologii ultra-contemporane. Concepția 

acestor fashion-obiecte se coagulează într-o expresie artistică, care se axează pe ideea frumuseții și a 

regenerării formale. Crearea formelor și a structurilor artistice de către designer în cele mai inovative moduri 

rezidă în cercetarea interdisciplinară și colaborarea cu artiștii și oamenii de știință de pionierat, dând viață ideii 

că moda este dincolo de îmbrăcăminte funcțională și vizează nu numai stilul, ci și tehnologia, arta și știința 

[4]. 

 
 

 

 

Figura 1. Iris van Herpen, 2018 Figura 2. Iris van Herpen, 2018  

Un alt designer revoluționar este japonezul JUNYA WATANABE, ucenic al renumitului Rei 

Kawakobo – proprietarul și designerul capului de brand Comme des Garçons. În timp ce proiecta colecțiile 

pentru bărbați și femei pentru Comme des Garçons, Watanabe reușește să lanseze, în paralel, propria colecție. 

Abordarea de către designer a materialelor sintetice, avansate din punct de vedere tehnologic, este întotdeauna 

transpusă prin soluții futuriste, cu atenție deosebită asupra efectelor  manipulative cu materialele. Colecțiile 

techno-couture ale acestuia, prezentate în fiecare sezon, sunt întotdeauna drastic diferite, oferind profunzime 

în viziune și în modalitate de exprimare creativă. Inovația conceptuală a lui Watanabe se remarcă nu doar în 

articolele de îmbrăcăminte, ci și în tehnologiile de brand-ing și de promovare. 

Incă un susținător al expresiei artistice avansate – YOHJI YAMAMOTO – produce vestimentația în 

moduri, în care piesele create servesc mai mult decât îmbrăcăminte și sunt forme justificate de artă. Esteticul 

său este transpus, de obicei, în manipulări de material textil, executate cu mare măiestrie; în siluete de 

dimensiuni mari, care sunt întotdeauna integrate într-un sistem cromatic neutru. Nu doar paleta de culori, 

abordată în diapazon neutru, ci și delimitarea ambiguă a modei după criteriu de gen permite colecțiilor să 

servească uneori atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Muza din spatele designului este concepută ca un 

outsider, care nu este dispus să se conformeze, venind cu un punct de vedere complet diferit de cel obișnuit 

sau acceptat de societate. 
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Figura 3. Junya Watanabe, 2016 Figura 4. Junya Watanabe, 2016 

Arhitecta, designerul și profesoarea de la MIT Media Lab NERI OXMAN, desfășoară activități de 

cercetare în domeniul fabricării materialelor digitale avansate. Viziunea ei este de a lega mediile naturale prin 

tehnologii digitale. Spre exemplu, în cadrul proiectului „Wanderers” designerului a elaborat patru articole de 

îmbrăcăminte-prototip, folosind un proces de creștere digitală, care poate fi modificat (în aspect de adaptare) 

corespunzător conformației corpului uman. Scopul autoarei este producerea de piese vestimentare, în care 

materia vie, „înrădăcinată”, este „capturată” în ceva ce poate fi purtat. 

 
 

   

Figura 5. Yohji Yamamoto,  

2016 

Figura 6. Yohji Yamamoto,  

2014 

Figura 7. Neri Oxman  

Un alt exemplu interesant în domeniul desemnat este creația de modă a lui ISSEY MIYAKE. În anii 

1970 casa de modă a designerului apela la creația imaginativ-asociativă, dezvoltată cu ajutorul noilor 

tehnologii. În conceptele sale de design este abordat continuu convenționalul, fiind pusă în valoare relaționarea 

corp-materie. „...Designul nu este pentru filozofie, ci pentru viață!”, declară Miyake, al cărui proces creativ 

permite gândurilor care curg liber să se concentreze pe designul de îmbrăcăminte, nu doar pe modă. El este, 

de asemenea, renumit pentru accepțiile sale de modernizare, utilizând tehnologii noi, în simbioză cu tehnici 

tradiționale sau istorice. 
 

  

Figura 8. Issey Miyake  
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Designerul de modă și profesorul universitar YING GAO are o listă extinsă de peste 50 de expoziții, 

atât în Elveția, cât și în Canada. Ea a fost apreciată în peste 300 de articole de presă (de la Vogue la TIME) 

pentru lucrările sale, în care se îmbină designul urban și media cu arhitectura. Proiectele sale variază într-o 

varietate de medii sociale și urbane transformabile [5]. 

 

3. Tehnici și instrumente de transpunere a conceptului. Influența conceptelor asupra trendurilor și 

prognozarea acestora 

Există o multitudine de tehnici, prin intermediul cărora pot fi dezvoltate conceptele. Cel mai efectiv se 

impun conceptele (ca valoare și mesaj) percepute în mod vizual, transpuse prin utilizarea diferitor tehnologii 

contemporane ca: 

 Prezentările de modă 

 Art Performance 

 Video Performance 

 Publicitate necomercială cu impact social 

 Concept stores 

 Concept Pop Up Shops. 

Unul din cei mai importanți factori de transpunere a unui concept în industrie îl reprezintă actualitatea 

subiectului și interesul consumatorului față de acesta. Aceste concepte pot fi aduse publicului larg cu ajutorul 

trendurilor, care sunt influențate nemijlocit de inovatori, adică de cei care vin cu concepte noi [6]. 

Printre cele mai importante, dominante și inspirate concepte, care influențează trendurile sunt: 

globalizarea, multiculturalismul, devalorizarea, problemele ecologice, androgenia, self-consume (auto-

consumul), naturalețea, mediul social și pronosticul.  

Înainte de a fi lansate în industrie, trendurile (pe baza unor concepte) sunt testate în diferite condiții, 

medii și ambianțe. După perioada de asimilare a acestora de către consumator, unele din ele încep a fi utilizate 

pe larg. 

Un capitol aparte îl reprezintă grupele de consum; procesul de transpunere ,,concept-industrie”. 

Grupul inițial de consum îl reprezintă inovatorii, care sunt purtătorii de concept propriu zis. Inovația este 

preluată de trend setteri (cei care promovează o idee, un concept în modă) [7]. 

Veriga care leagă consumatorul și produsul conceptual, trecut prin procesul industrial, o reprezintă 

grupul preliminar de consum al conceptului, care reprezintă o pondere considerabilă și este urmat de grupul 

târziu de acceptare al conceptului prin intermediul trendului. 

Procesul ,,concept-industrie” poartă un caracter diferit de cel care implică sursele de inspirație directe. 

De asemenea, acesta reprezintă un ciclu continuu de simplificare a elementelor artistice, pentru a fi mai ușor 

percepute de consumator. Consumatorul acceptă un produs conceptual doar atunci, când produsul este mai 

ușor de perceput la nivel de gândire de grup [8]. 

 
  Concluzii 

Analiza profundă a  procesului concept-industrie reprezintă unul din vectorii de interes pentru un 

designer vestimentar, care poate nu doar „îmbrăca estetic” societatea, ci o poate și educa prin mesajele pe care 

le transpune cu ajutorul conceptelor. 

Dilema secolului XXI o reprezintă consumul excesiv, oricare ar fi tipul acestuia. Este în puterea 

persoanelor creative, cu viziuni valorice și cultură estetică relevantă, de a pune în valoare conceptele 

importante pentru umanitate, a oferi soluții și a promova veriga creativității în industria ce urmărește 

profituri. 
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Abstract: Egalarea drepturilor și ștergerea diferențelor dintre genuri este una din scopurile primordiale ale 

colecțiilor cu concept unisex, care deja de jumătate de secol și-au făcut loc în inima și garderoba consumatorului. 
Succesul pe piața a vestimentației unisex se datorează ideii de valoare și îndeplinirii dorințelor practice a 

consumatorului. Unisex-ul pune în valoare hainele comode și expresive, libertatea mișcării și gândirii, este mereu în 

trend, iar evoluția lui ne permite să avem în fiecare sezon vestimentație prin intermediul căreia să rezolvăm problemele 

funcționale, estetice și psihologice ca consumator. 

Cuvinte-cheie: concept, colecții, cerințe, consummator, unisex, FastFashion 

 

 

Introducere 

Societatatea de consum este ambianța care ne dictează zilnic un set de șabloane, conform cărora, suntem 

nevoiți să ne schimbăm săptămânal prioritățile față de bunurile materiale pe care le posedăm. „Aceasta este 

bine ilustrat de apariția rapidă, în intervale scurte de timp a noilor gadget-uri, automobile, tipuri de distracții și 

neapărat colecțiilor de haine” [2]. În epoca contemporană tot mai des ne întilnim de trend-ul „FastFashion”, 

ce reprezintă schimbarea accelerată a ideilor, conceptelor și design-ului în vestimentație, aducănd pe piață 

zilnic, alte haine, mai noi și mai stilate. În goana nebună după modă, totuși avem concepte prioritare, care sunt 

in top-ul preferințelor consumatorului. Deja de jumătate de secol, hainele unisex sunt bine stabilite in 

garderobele tinerilor, oamenilor cu gust rafinat în fashion și pur și simplu în garderoba fiecărei femei. Colecțiile 

unisex au putut să se stabilească cert în preferințele noastre zilnice, atingând cota maximă pe plan funcțional, 

expresiv și estetic. 

 
1. Conceptul unisex și primele manifestări în fashion 

Stilul unisex a apărut în baza schimbării rolurilor femeii și a bărbatului în societate, atunci când femeia 

a căpătat dreptul la exprimarea liberă a gândurilor, iar bărbatul nu a mai dorit să domine totalmente. Conceptul 

unisex are la bază idea de ștergere totală a caracteristicilor ce conturează sexul proprietarului hainei. 

Prima, care a introdus ideile unisex, în colecțiile vestimentare pentru consumatorul larg, a fost Coco 

Chanel. „Ea a scapat femeile de corsetele și fustele masive, care nu erau comode, optând pentru pantalonii 

barbatești, ca elementul primordial al garderobei cotidiene” [4]. În colecțiile sale, designerul punea accentul 

pe funcționalitate, care dăruia libertatea mișcării și confortul psihologic. De aceea colecțiile marca Chanel sunt 

actuale până acum, ducând firul unisex de la fondare. 

Un alt nume notoriu în modă care a implimentat conceptual unisex în colecțiile sale a fost Yves Saint 

Laurent. „El a făcut o schimbare radicală în modă, adaptând smoking-ul bărbătesc pentru femei și dăruindule 

lor libertatea de exprimare și calea de a-și arăta puterea” [4]. 

Fără dubii, conceptual unisex, la prima apariție a adus o nouă treaptă în modă, un risc care a fost 

totalmente justificat și care s-a poziționat stabil printre preferințele oamenilor. 

 
2. Evoluția conceptului în raportul schimbării cerințelor pieții 

În lupta pentru atenția consumatorului, din cauza alegerii vaste a diferitor tipuri de vestimentație, 

colecțiile unisex s-au adaptat după cerințele actuale, ceea ce face ca acestea să fie mereu în vogă în baza 

anumitor aspecte: 

 Aspectele structurale. 

„Aceste aspecte redău capacitatea produsului de a îndeplini funcțiile sale și ele sunt determinate de liniile 

structurale și formele părților constituiente” [1]. Din perspectiva evoluției, astăzi vestimentația unisex permite 

mai bine efectuarea diferitor mișcări. Dispar liniile constructiv-decorative fiind înlocuite de linii decorative, 

iar siluietele devin neomogene, ștergând relieful corpului. 

 Aspectele decorative. 

Efectele vizuale ale colecțiilor cu concept unisex sunt redate prin trei modalități: culoare, detalii, 

elemente aplicate.  
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Culoarea în astfel de colecții este foarte variată, de la neon strigător, la culori pastelate. Se folosesc pe 

larg și culorile care se asociază cu sexul persoanei, cum ar fi roz și negru, ceea ce redă egalitatea între genuri.  

Detaliile în astfel de colecții nu sunt foarte multe, deseori incorporate în vestimentație, care nu dau 

analiza despre genul purtătorului. 

Elementele aplicate cum ar fi, șireturile, panglicile sau capsele se folosesc pentru a reda utilitate sporită 

a produsului. 

Observăm că conceptul, prin apariția lui în haine, a suferit schimbări majore. Colecțiile unisex conțin 

haine cu croieli legere, care combină toate stilurile vestimentare. 

 

3. Conceptul unisex folosit în crearea colecțiilor actuale 

În lumea contemporană a fashion sunt cel puțin trei branduri specializate în crearea produselor 

vestimentare în stil unisex, în special: branduri „FOREVER 21”, ”SALSA” și ”DESIGUAL”. 

Brand-ul de haine „FOREVER 21” produce haine cu un preț redus, colecțiile cărora sunt destinate pieței 

largi. „Hainele lor sunt destinate tinerilor stilați, iar colecțiile noi apar o dată la două săptămâni, bucurându-se 

de popularitate” [5]. 

SALSA - brand-ul portughez, „care este faimos printr-un stil mai sălbatic, cu croieli destul de arogante” 

[5]. Ca element distinct și original, SALSA produce blugi, care nu au caracteristici de gen, și se așează perfect 

și pe barbate și pe femei. 

Brandul „DESIGUAL”. Culorile expresive, diverse tehnici de imprimare textilă, elemente de broderie 

manuală sunt doar căteva caracteristici ce-i conferă brand-ului DESIGUAL originalitate și recunoștință. 

„Designerii și-au pus scopul să facă fiecare haină originală, pentru a răspunde la cerințele tineretului actual” 

[5]. 

 

Concluzii 

Conceptul unisex a adus aspecte noi în domeniul fashion-ului, schimbând criteriile tradiționale ale 

hainelor. El a introdus siluetele libere, evazate, a dat la o parte croielile complicate și a pus accent pe libertate 

și confort. Acest concept a facut performance de valoare în societate, ștergând hotarele și diferențele dintre 

sexe. Putem afirma că colecțiile cu concept unisex sunt cele care dictează moda secolului, deoarece se poate 

găsi în toate stilurile deja existente.  
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Abstract: Preocuparea principală a lucrării este definirea, în mod curpinzător, a conceptului de plagiere în lumea 

modei. Moda, astăzi, depinde de idei, individualitate şi autenticitate. Mai mult ca niciodată, designerii își îndreaptă 

atenția spre originile lor – pentru a  determina ce semnificaţie au creațiile lor pentru public şi care sunt valorile acestora. 

Întrebările, care-şi caută răspuns de-a lungul acestui studiu, sunt legate de stabilirea unor argumente și indicii care 

delimitează creația adevărată de plagiere, inspirație, împrumut sau trend. Moda a fost dintotdeauna dorința de creație, 

inspirația de moment din care s-au nascut ulterior obiecte de artă. De ceva timp, însă, moda a devenit pentru Casele de 

Modă o afacere bazată pe strategii de marketing și producție sistematică. Creația și originalitatea și-au pierdut ponderea 

în industrie. 

Cuvente-cheie: Modă, plagiere, creație, inspirație, tendință. 

 

 
Introducere 

Moda înregistrează tendințele și preferințele estetice, creează modelul vestimentar atrăgător, frapant, 

care se încadrează în sensul general al stilului estetic dominant. Iar vestimentația a devenit un domeniu de 

creație în care s-a dezvoltat diferențierea prin formă, culoare, decor și material. Nota de fantezie deosebită, 

dată de modă, trebuie percepută ca inovație. Designerii transformă piesele vestimentare în adevarate opere de 

artă. Cu toate acestea, în această industrie, există noțiunea de „fake designers” care înfățișează existența unor 

indivizi a căror idei sau modele sunt copiate din lucrările altor designeri. Industria modei are obiceiul de a 

căuta inspirație de oriunde. Însă limita dintre inspirație și plagiere este una insesizabilă. În calitate de 

consumatori de rând, suntem conștienți de tendințele de modă, care apar în magazine cum ar fi H&M și Zara, 

care produc copii identice a designerilor renumiți, cu o deviere în ceea ce ține de calitatea tehnologiei de 

confecționare și a materialelor textile utilizate în crearea acestor produse. Dar, sunt momente când fluxul se 

inversează și vedem artiști independenți care au stilurile proprii copiate și vândute în producția de masă. 

Întrebarea redublicării modei contemporane se ridică regulat în industrie. Începând cu plagierea distinctă și 

terminând cu numeroasele colecții ale brand-urilor renumiți dar și celor mai puțin renumiți, care ne oferă 

senzaţia de deja-vu. A defini limita dintre copierea evidentă și așa-zisa inspirație devine din ce în ce mai greu. 

Renumitul jurnalist, Angelo Flaccavento, nu doar odată a scris în volumele sale, că noi trăim în epoca post-

production-ului - termen care a fost promovat în anii '80 de către Nicolas Bourriaud, critic de arte și curator 

francez. Teoria acestuia declară că toată cultura contemporană, de la modă și design până la muzică și arte 

plastice, reprezintă în sine o reinterpretare a unor lucruri deja existente sau care cândva au existat. Alcătuirea 

unei idei absolut noi, dar, și fără precedent, este practic imposibilă: conștient sau nu, oamenii de artă din toate 

domeniile emită sau interpretează ceea, ce a fost creat înaintea lor. 

 

1. Scurt istoric 
Într-o oarecare măsură, toată istoria modei este strâns legată de împrumut. Coco Chanel a prevăzut idei 

pentru stilul ei caracteristic „à la garçonne” (stil bărbătesc) în piesele vestimentare a garderobei masculine a 

sec. XX, și anume, la prietenul ei, Arthur Capel (fig. 1). Christian Dior nu a fost cel care a conceput ideea 

faimoasei siluete  „corolle” specific stilului New Look, dar a reinterpretat rochia cu crinolină de la sf. sec. XIX 

- înc. sec. XX, modernizând-o (fig. 2). Colecția lui Yves Saint Laurent din anul 1971 a fost inspirată din moda 

parisiană a anilor 1940 și reamintea un colaj din piese vestimentare găsite la piața second-hand de pe malul 

râului Seine. Vivienne Westwood nu doar o sigură dată a folosit în creațiile sale referințe la costumul istoric, 

combinând motive din costumurile istorice a diferitor epoci într-o ținută unică (mai tîrziu la această metodă va 

recurge activ John Calliano în limitele propriului brand, după care, și Christian Dior). Iar ideea de a îmbrăca 

un bărbat în fustă nu îi aparține lui Jean-Paul Gaultier – el a imprumutat această ideea de la remarcabilul stilist, 

Ray Petri. 
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Fig. 1. Coco Chanel împreună cu prietenul ei, 

Arhur Capel 
Sursa: https://designandfashionmagazine.com [10] 

Fig. 2. Model de rochie sex  XIX-XX și 

rochie în stil New Look Christian Dior 
Sursa: https://artsandculture.google.com [14] 

 

Exemple asemănătoare sunt multe, și niciunul din acestea nu afectează reputația și autoritatea 

designerilor menționați, atâta timp cât acest împrumut înfățișează o reinterpretare și personalizare în stil 

propriu a unei forme, culori, siluete sau idei care servește drept bază și atâta timp cât sursa de inspirație a 

creatorului este declarată. Însa pe parcursul anilor au existat cazuri, în care plagierea și refuzul de a accepta 

acuzația în însușirea ideilor străine, au dedus la curtea de istanță.  

Cel mai puternic scandal de moda a anului 1994 a fost depunerea unei plângeri penale din partea lui 

Yves Saint Laurent impotriva lui Ralph Lauren în care designerul francez și-a acuzat colegul american în 

„furtul” design-ului rochiei tip tuxedo, prezentat pentru prima dată publicului în 1966 (fig. 3). Ralph Lauren a 

fost nevoit să plătească o amendă de 395 de mii de dolari, din care 88 de mii de dolari, s-au întors lui Ralph 

Lauren, fiind ofensat de cuvântul „furt” și dând în judecată pentru insultă.  
 

2. Plagiere în modă sau trend comun? 

Este evident că, dacă produsele similare sunt prezentate cu o diferență de câteva zile sau chiar săptămâni, 

atunci argumentarea acestei coincidențe este sursa comună de inspirație - trendbook. Funcția principală a unui 

trendbook este examinarea și determinarea acelor piese vestimentare, culori, combinații, imprimeuri și forme, 

care vor deveni trend-uri. Prezicerea tendințelor este denumirea ocupației oamenilor a căror sarcină este 

căutarea noilor tendințe, ideologii și cerințe a societății. Analiștii lucrează nu numai în domeniul modei: trend 

haunting astăzi este una dintre cele mai căutate profesii în orice domeniu, de la produse farmaceutice la 

publicitate și industria de divertisment. Companiile uriașe – de la Coca-Cola la Forever 21 – cheltuie milioane 

de euro pe consultanți specializați pe tendințe sau trendbook-uri cu informații necesare. Iar în cazul în care în 

limitele unui sezon, colecțiile unor designeri se aseamănă, este vorba despre același trendbook care a servit 

drept sursă de inspirație pentru mai mulți creatori de modă. Însă, uneori, creatorii de modă încep să copieze 

creațiile colegilor săi sau a designerilor mai puțin cunoscuți. În așa mod, zicala „Totul nou este bine uitat 

vechi” poate descrie nu numai tendințe proaspete, dar aproape fiecare a doua colecție. 
 

3. Exemple recente de Plagiere în lumea modei 

În 1989, Dapper Dan, designer din underground, cunoscut pentru pasiunea față de hip-hop și logomanie, 

a creat o ținută pentru atleta americană, Diane Dixon. Ținuta consta dintr-o haină de nurcă cu design propriu, 

cu mâneci voluminoase decorate și cu abrevierea literelor LV. După 28 de ani, o haină asemănătoare apare în 

cruise colecția Gucci (fig. 4). Alessandro Michele, directorul creativ a casei de modă Gucci, asigură că modelul 

lui Dapper Dan a servit doar ca o sursă de inspirație pentru el și nu există plagiere. Cu toate acestea, o 

colaborare dintre casa de modă Gucci și designerul Dapper Dan, cu propunerea de a reinterpreta acea haină în 

contextul modei contemporane, nu a existat. 

                                                             
Fig. 3. Colecția lui Ralph Lauren 1991 și                               Fig. 4. Creația lui Dapper Dan 1989 

Colecția lui Yves Saint Laurent 1966                                              și Colecția Gucci 2018 
Sursa: https://www.whowhatwear.co.uk [13]                                  Sursa: https://www.gucci.com [16] 

https://designandfashionmagazine.com/
https://artsandculture.google.com/
https://www.whowhatwear.co.uk/
https://www.gucci.com/
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Unul dintre cazurile recente a devenit scandalul dintre brandurile Balmain și Givenchy. Directorul 

creativ al lui Balmain, Olivier Rousten, în 2015, a fost acuzat în plagiere: designerul a copiat o jachetă albă cu 

un decolteu adâncit din colecția Givenchy din 1997, perioada în care Alexander McQueen a fost designerul 

principal al Casei de Modă (fig. 5). 

Tânărul brand britanic de haine streetwear, No Fixed Abode, a dat în judecată Casa de Modă, Versace, 

pentru încălcarea drepturilor de autor și utilizarea ilegală a simbolului mărcii brand-ului sub forma unui cap 

de leu (fig. 6). Potrivit procesului depus la Curtea Supremă Britanică privind problemele de proprietate 

intelectuală, fondatorul mărcii No Fixed Abode, Emma Mann, a înregistrat emblema în 2013. Conducerea 

brand-ului Versace a ignorat cererea companiei No Fixed Abode de a nu folosi logo-ul în colecția capsulă 

Versus Versace din 2015 și a continuat să-și „marcheze” produsele cu emblema unui leu de aur. Potrivit lui 

Mann, compania Versace a copiat logo-ul lor de peste 200 de ori pe haine și accesorii. Cu toate acestea, 

demonstrarea furtului de proprietate intelectuală în Marea Britanie și SUA este un caz problematic, deoarece 

ideile din industria modei nu pretind aceeași protecție ca arta sau industria cinematografică. În modă, articolele 

sunt clasificate drept „funcționale” și sunt scutite de dreptul de autor. În schimb, în majoritatea cazurilor, 

legislația protejează anumite creații, cum ar fi o imprimare sau un logou comercial. Dovedirea cazului este 

agravat și de faptul că leul de aur a existat în incinta brand-ului Versace încă din anii '80 ai secolului trecut 

datorită liniei de accesorii create de Gianni Versace. 

 

                                                     
Fig. 5. Colecția Balmain 2015 și                            Fig. 6. Emblema brand-ului No Fixed Abode        

Colecția Givenchy 1997                                   Colecția și emblema colecției Versus Versace 2015 
Sursa: https://www.fashiongonerogue.com [17]                      Sursa: http://www.thefashionlaw.com [19] 

 

4.   Metode de combatere a problemei plagierii 

Afacerea de modă este o combinație între creativitate și comerț, iar ideile în acest domeniu servesc drept 

startup capital. În esență, doar un singur tip de plagiere în modă poate fi numit nedrept - copierea ideilor unor 

artiști tineri din underground și designeri nepromovați. Un caz asemănător, recent, a fost scandalul legat de 

brand-ul Viktor & Rolf. Esența conflictului constă în ideea de a purta capete de păpuși mari la couture fashion 

show FW 2017/18 care, de fapt, nu aparține lui Rolf Snoren și lui Victor Horsting, ci unui student din China 

care i-a trimis portofoliul acestui brand pentru a obține stagiere. În 2016, mai mult de patruzeci de tineri 

ilustratori au acuzat în plagiere brand-urile companiei Inditex (în lista acestora intră companiile Zara, Bershka, 

Pull & Bear și Stradivarius). Reprezentanții acestei companii „au împrumutat” ideile de la tinerii studenți 

pentru crearea unor imprimeuri, aplicații și bijuterii. În majoritatea acestor cazuri, autorii jefuiți rămân fără 

nimic – mărcile acuzate nu se grăbesc să aducă în mod public scuzele, nemaivorbind de satisfacerea 

pretențiilor. Indignarea legată de plagiere în lumea modei nu te asigura și nu îți garantează protecția, fapt care 

influențează nu doar tinerii stagiari și designeri independenți. Cazurile în care un designer renumit a reușit să 

patenteze o anumită imprimare sau stil sunt rare. Cele mai multe patente le are brand-ul Christian Louboutin 

care a reușit să își protejeze, în mod legal, de copiere, culoare roșie a talpei pantofilor și mai multe modele de 

încălțăminte. Însă, în aceste cazuri se menționează elemente și obiecte repetate de la colecție la colecție. 

Nimeni nu va obține patent pentru un model sau o siluetă creată pentru un singur sezon. 

În mod evident, nu există nicio soluție exactă pentru această problemă. Însă, în era tehnologiilor 

avansate, rețelele de socializare au devenit un instrument în identificarea cazurilor de plagiere, dar și pretindere 

de drepturi. Utilizatorii platformelor de socializare Instagram și Twitter au posibilitatea de a găsi răspunsul la 

această întrebare independent, examinând pagina populară cu denumirea @diet_prada. Autorii contului, Tony 

Liu și Lindsay Schuyler, prezintă colaje cu articole de îmbrăcăminte care sunt izbitor de asemănătoare între 

ele și care, sunt însoțite de către descrierea informativă despre sezoanele, anii și Casele de Modă care au 

prezentat produsul respectiv. Un număr suficient de urmăritori scandaloși, abonați la acest cont, sunt interesați 

de distrugerea plagierii și sunt extrem de atenți la fiecare produs prezentat pe podium, astfel încât @diet_prada 

primește zilnic materiale de la oameni din lumea întreagă. Proiectul, creat initial în mod frivol și superficial, a 

https://www.fashiongonerogue.com/
http://www.thefashionlaw.com/
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devenit unul dintre cele mai scandaloase fenomene din lumea modei. Pagina atrage în mod regulat atenția nu 

numai a abonaților și utilizatorilor instagram, dar și a companiilor și a caselor de modă care sistematic ajung 

în colajele postate pe pagină. @diet_prada nu este singurul exemplu care activează cu acest scop. O altă pagină 

poartă denumirea de @whodiditfirst. Iar abonații la aceste pagini cresc în mod considerabil. 

 
Concluzii 

Obiectivul principal al lucrării este cel de a pătrunde în adevărata cauză și problemă care, ca de obicei, 

constă în societatea de consum și faptul că moda, cu rare excepții, a încetat de multe ori să fie artă și a devenit 

o afacere profitabilă. Un designer de succes trebuie să producă cel puțin patru colecții pe an: două de sezon și 

două inter-sezoniere. Uneori se adaugă două colecții de haute couture și în total ajunge la șase colecții. Și 

aceasta nu este cifra finală: unii designeri de modă participă la Săptămâna modei de nuntă, alții - conduc două 

sau chiar trei brand-uri simultan. Se adaugă la colecții și colaborarea reală cu brandurile pieței de masă dar și 

alte proiecte. Într-un astfel de ritm, este dificil să rămâi cu adevărat original și să produci noi idei în fiecare 

lună. Prognoza pentru timpul apropiat rămâne a fi dezamăgitoare atâta timp cât procesul creativ este o 

producție de colecții. 

Lucrarea atrage atenţia asupra faptului că consumatorul modern nu caută originalitate în creațiile de 

modă, mult mai mare pondere însă în industria modei, are agitația creată în jurul mărcii sau respectarea 

tendințelor. Este puțin probabil ca consumatorii de rând să știe cine este Dapper Dan, și de ce haina creată de 

Alessandro Michele nu poate fi numită o idee genială generată de creator. Astăzi, moda reprezintă în esență, o 

afacere în procentaj de 90% și doar 10% creativitate, iar pentru fiecare brand, prima sarcină în producție este 

vânzarea produsului, dar nu generarea unei idei strălucite care va trăi de-a lungul anilor. 
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Abstract: Lucrarea reprezintă un studiu aplicativ al portului tradițional basarabean ce elucidează aspectele de 

implementarea acestuia într-un model vestimentar modern. Studiul conturează: particularitățile structurale ale 

costumului, identificând piesele de bază din portul tradițional; specificul ornameticii, în special – motivul Pomul Vieții 

basarabean și tehnicilor de decorare; ceea ce determină valoarea teoretică a lucrării. Valoarea practică constă în 

elaborarea unui ansamblu vestimentar, ce corespunde cerințelor vestimentației contemporane, și realizarea nemijlocită 

al acestuia în material. 

Cuvinte-cheie: port, tradiție, ornament, pomul vieții, valorificare. 

 

 

Introducere 

Portul tradițional basarabean își are o tradiție lungă în mare parte comună cu cea a românilor din Oltenia 

și mai puțin cu cea a românilor din Transilvania și Banat. Motivele acestui port tradițional, diferit pentru bărbați 

și femei, își au începuturile din vremurile Daciei. Republica Moldova are o multitudine de tradiții vestimentare, 

dar nu exista niște principii bine-conturate care ar limita sau ar impune unele accesorii sau culori. Astfel, 

meșterii, în primul rând, femeile, se limitau doar la imaginația proprie. 

Motivele și culorile specifice, preponderent, vestimentației femenine, pot fi întâlnite în meșteșuguri 

precum: broderia cu cruciulița, broderia pe fire, croșetarea etc. Cromatica contrastantă, mai ales roșu și galben 

adeseori pe un fundal închis, negru sau maro la fustă, și de obicei, aceleași culori pe fundal alb, la bluză și 

mâneci. 

Astăzi portul tradițional moldovenesc este purtat rar, preponderent la sărbătorile cu caracter cultural sau 

artistic. Aceste costume sunt rar create de meșteri populari. Folosindu-se numai pe scenă sau ca indicator al 

apartenenței etnice, dispărând din regiunile rurale. 

 

Caracteristica portului tradițional basarabean 

Femeile sunt autoarele şi executoarele principalelor piese ale costumului femeiesc. Femeile 

pregăteau fibrele textile (din cânepă şi in), ţeseau pânza albă pentru a confecţiona straie. Coseau şi 

înfrumuseţau aceste haine. Prelucrau lâna ovinelor din care ţeseau catrinţe, fote, brâie de tot felul, stofă  

pentru şorţuri, fuste, dar şi ţesătura mai groasă din care erau lucrate mai apoi hainele de iarnă. Bărbaţii 

preluau această ţesătură şi continuau să îmbunătăţească calităţile ei, o înveleau, o băteau, conferindu-i 

densitate şi elasticitate, apoi coseau din ea sumane (scumane), sumănele (scumănele), contaşe, burnuze. 

Tot ei prelucrau pieile de animale, în special cele de oi, confecţionând pentru femei cojoace, cojocele, 

bondiţe, cheptare. O altă contribuţie bărbătească la costumul femeiesc era confecţionarea încălţămintei 

de sărbătoare şi a majorităţii bijuteriilor. Cu toate acestea, viziunea femeiască asupra costumului femeiesc 

este dominantă. Piesele costumului de bază sunt opera lor exclusivă. Din acest considerent este întemeiată 

afirmaţia, destul de răspândită, că femeile au creat pentru ele cel mai frumos costum. Costumul de bază 

constă din trei componente: cămaşa, catrinţa, fota şi brâul, fiecare reprezentând o clasă de obiecte, ce respectă 

tiparele consacrate, completându-le cu variante.  
Particularităţi privind piesele de bază ale costumului femeiesc 
Cămașa bărbătească este piesa esenţială, acoperă cea mai mare parte a corpului, are cel mai bogat decor, 

este corelată tuturor celorlalte piese de bază şi celor superficiale. Cămaşa este o constantă a portului, fiind 
veche de milenii şi concentrează mai mult ca orice altă piesă însemne identitare.  

Tipologizarea cămăşilor are la bază croiul, acceptat de cercetători drept mijlocul esenţial în crearea 
formei hainei, „însă nu croiul în ansamblul său, ci în componentele sale radicale schematice. Pe parcursul 
ultimelor două secole femeile din spaţiul nostru cultural au purtat la sărbători trei tipuri principale  de 
cămaşă: cămaşa bătrânească (numită în sate cămeşoi sau cămaşa dreaptă, cămaşă de-a întregul; sau 
cămaşa de tip tunică, poncho – de către specialişti), cămaşa încreţită la gât sau cămaşa cu altiţă, cămaşa 
cu umărar, în versiunea fără poale – ie; cămaşa cu petic sau cămaşa cu platcă, intrată mult mai târziu în 
uz decât primele două care sunt arhaice. 
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Particularitățile ornamenticii basarabene 

Ornamentul exprimă o latură a specificului cultural, a modului de a concepe şi produce valori estetice. 

Astfel, ornamentica populară prezintă un document etnografic de importanţă majoră asemănătoare graiului, 

muzicii, folclorului servind ca un mijloc de comunicare între generaţii. Până în prezent au ajuns numeroase 

forme decorative, care mărturisesc înţelegerea frumosului, însemnătatea lor ca „semne” cu anumite sensuri, 

simboluri ale unor credinţe, legende sau mituri străvechi, care au fost îmbogăţite cu multiple variante, pierzând 

înţelesul iniţial şi obţinând noi conţinuturi. În arta populară moldovenească există un repertoriu foarte bogat 

de motive – „semne” ornamentale cu o semnificaţie deosebită, exprimată atât prin importanţa ce le-o acordă 

meşterii populari, cât şi prin frecvenţa lor în diferite genuri de artă. În ornamentica populară moldovenească 

întâlnim mărturii ale unor concepţii străvechi. Drept exemplu servesc motivele: semnele solare, arborele vieţii, 

imaginea omului, calului, şarpelui, semnul crucii ş.a. 

O multitudine de motive şi compoziţii ornamentale interesante ne oferă ţesăturile şi covoarele 

moldoveneşti, a căror forme ornamentale pe parcursul istoriei au suferit mari schimbări, determinate de 

influenţe externe, gusturi estetice urbane, ale modei şi dezvoltării intense a industriei. 

Pomul vieții sau Arborele cosmic este un simbol religios universal și creștin. Este unul dintre cele mai 

bogate și mai răspândite simboluri care este în continuă evoluție care se stabilește între cer și pământ, iar el 

este caracterulu unui centru. Unul  dintre  cele  mai  răspândite  ornamente,  întâlnite  în  arta  populară  

universală  cu  un  profund  simbolism. Inspirat din viața satului, adaptat, stilizat, pomul vieții este actual și în 

prezent. Acesta reprezintă un simbol cu profunde dimensiuni imagologice în cultura națională și  universală,  

constituind obiectul cercetării în prezentul studiu. Fiind  motiv  universal, cu funcții multiple  pomul vieții 

poate fi abordat  interdisciplinar: ca element decorativ pe țesăturile  de  interior, ca ornament arhitectural, ca 

arhetip imagologic al mul-tor popoare etc. Celebrul savant R. Vulcănescu menționează că: „de-a lungul istoriei 

Coloana ceru-lui (arborele vieții) are trei funcțiuni etno-culturale: o funcțiune magică, o funcțiune mitologică 

și una artistică”. 

Urmărindu-i geneza, pomul vieții întruchipează unul dintre cele mai străvechi mituri pre-creștine ale 

„vieţii fără de moarte”. Își ia începutul în credințele neolitice, dând naștere Cultului agrar al fertilității și 

fecundității, iar apoi Cultului solar.  

 

 

 
 

 

Figura 1. Motivul Pomul Vieții utilizat în textile tradiționale basarabene 

 

Datele arheologice aduc argumente în susținerea ideii că inițial pomul vieții  era încrustat pe ceramică, 

ibule, în prezent, însă, îl se regăsește predominant pe textile (scoarțe, ștergare, fețe de masă, covoare), o  

inluentă majoră în acest sens având Bizanțul, unde motivul pomul vieții era foarte răs-pândit pe țesături și 

cusături. În compozițiile motivului sunt redate toate elementele străvechiului  simbol: rădăcina, din care ies 

mai mul-te încrengături, tulpina dreaptă cu crengi oblice, inegale și asimetrice, încărcate cu frunze, flori  și  

fructe de mari dimensiuni. 

În decursul timpului și în contact cu tradițiile culturii locale, motivul a îmbrăcat numeroase înfățișări, 

uneori intervenind înlocuiri de elemente: copacul se transformă în coloană, în cruce, în stelă, păsările se 

schimbă în figuri umane, în animale fantastice. La baza tuturor, însă, învăluit într-un profund simbolism stă 

motivul sacru, al pomului vieții.  

Pe teritoriul ţării noastre, cea mai interesantă reprezentare a pomilor s-a realizat pe țesături, mai ales în 

câmpurile lăicerelor și a scoarțelor. În puține cazuri însă, se poate identifica specia pomului, deoarece  
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printr-o combinație de linii drepte și frânte a fost redată doar ideea de pom. Arborilor  și  copacilor,  datorită  

staturii lor măreţe, impozante, li s-a atribuit o semniicaţie cosmică, au devenit cele mai reprezentative simbo-

luri ale dinamicii ciclului neîntrerupt al succesiunii anotimpurilor (similar cu cel al vieţii omenești), a morţii și 

a reînvierii naturii. 

Descrierea ansamblului vestimentar realizat 

În urma studiului teoretic al portului tradițional basarabean și identificării trăsăturilor specifice ale 

acestuia, s-a propus elaborarea unui produs vestimentar pentru femei, scurta din piele în stil rock. Cea mai 

impresionantă parte din produs este reperul spate ce reprezintă însuși ornamentul și a servit drept sursă de 

inspirație pentru crearea acestui produs. Transpunerea trăsăturilor sursei s-a realizat prin intermediul 

următoarelor aspecte: 

 Ornamentul pomul vieții răspândit în Basarabia, cu motivele fitomorfe geometrizate s-au utilizat 

în calitatea de decor prin tehnica imprimeului artistic cu ajutorul vopselelor acrilice pe partea 

spate a modelului; 

 Soluționarea cromatică, specifică zonei studiate, este transpusă în ornament; 

 Valorificarea portului și ornamenticii basarabene prin evidențierea imaginii (tiparul) pomului 

vieții în plan ornamental, dar și a funcțiunilor etnoculturale. 

Soluționarea stilistică a produsului se atribuie liniei rock datorită: siluetei drepte, prezența detaliilor 

decorative, folosirea pielii negre. Metodele de prelucrarea tehnologică au fost selectate în conformitate cu 

particularitățile materialului și destinația produsului. Datorită produsului, mai puțin bogat ornamentat, ținuta posedă 

o alură casual cât și una rock care relevă o viziune inedită asupra portului tradițional basarabean.(fig. 2, 3). 

 

  

Figura 2. Aspectul exterior (față și spate) al amsamblului realizat 

 

 

Figura 3. Procesul de realizare a decorului modelului realizat 
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Concluzii 

Forma generală a produsului este o interpretare a formei actuale, iar ornamenul, realizat prin intermediul 

picturii manuale cu vopsele acrilice. În final, s-a reușit crearea produsului vestimentar, în conformitate cu 

obiectivele propuse aducând sugestia de întruchipare a imaginii femeii cu caracter tradițional autohton.  

Motivul pomul vieții ca schemă decorativă va trăi încă multă vreme, împreună cu întreaga artă populară, 

care se dezvoltă și se transformă potrivit noilor condiții, ducând mai departe străvechile imagini. Psihologul 

elveţian C. G. Jung, numit de Mircea Eliade „profet al secolului XX” a considerat copacul ca o imagine 

arhitipală: „...simbol al eului în secţiune transversală prezentat în procesul de creștere ale cărui rădăcini 

reprezintă inconștientul, trunchiul-conștientul, iar apexul lupta pentru indi-vidualitate”. Fiind  omniprezent  

în  cultura  tradițională, dar și în cea universală pomul vieții are trei funcțiuni etno-culturale: o funcțiune 

magică, o funcțiune mitologică și una artistică - reflectată argumentat în prezentul articol. 

Practica de design vestimentar realizată reprezintă o transpunere a ideilor creative în urma studiului 

teoretico-practic a portului tradițional, care este o parte a istoriei, o parte a valorilor materiale culturale ale 

neamului nostru. 
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Abstract: Această lucrare reprezinta un studiu aplicativ al ornamenticii din sudul Basarabiei cu elucidarea 

aspectelor de implementare ale acestora într-o ținută modernă. Valoarea teoretică a lucrării constă în determinarea 

particularităților motivelor ornamentale, simbolica formelor și cromaticii teritoriului de sud a spatiului basarabean, iar 

valoarea plactică relevă impactul creatorului la inovarea tradiționalismului prin realizarea unui model vestimentar 

inedit cu ornamente actualizate. 

Cuvinte-cheie: ornament; tradiție; inovare; simbolică; ornament geometric; motiv fitomorf.  

 

 

Tradiţia reprezintă un fenomen psiho-social multiplu, dinamic şi continuu ce asigură participarea 

societăţii la un sistem specific de valori materiale şi spirituale, ce au o relativă stabilitate. 

Arta ornamentală și metodologiile prin care aceasta este expusa, la nivel local sau zonal, constituie una 

dintre cele mai veridice modalităţi de comunicare etnoculturală şi de reflectare a reprezentărilor din lumea 

înconjurătoare, arta primitivă dominant magică, arta simbiotica, cea cultă, estetică etc. Fiind o modalitate de 

decor, ornamentica exprimă o latură a specificului cultural, a modului de a concepe şi produce valori estetice, 

este o reproducere artistică a realităţii vizuale inconjuratoare. 

Obiectele tradiționale moldovenești prin compoziția decorului au rolul unor cărți cu imagini, reprezintă 

texte de ornamente în care se poate citi întregul destin al poporului nostru, în raport cu lumea și divinitatea. În 

ele este codificat un întreg limbaj artistic și de gândire a poporului, nivelul de măiestie, reprezentând și un 

model de atitudine a omului față de natură. La ornamentarea țesăturilor se gândea logic și laconic, de aceea, 

însuși algoritmul aranjării decorul corespunde unui mic univers, fiecare detaliu ornamental fiind justificat, fie 

din perspectivă simbolică, fie din perpectivă decorativă, formând în ansamblu imaginea etnică a mentalităţii şi 

talentului moldovenilor, conturând o bogată diversitate de forme şi expresii culturale. 

Mijloacele prin care se pot explica caracterul tradițional și inovativ revin particularităților ornamentale 

și valorilor estetice ale acestora cu bogate conținuturi și semnificații. Ornamentica tradiţională moldovenească, 

precum si folclorul, sunt reflecții ale concepţiilor şi simţămintelor localnicilor, și a evenimentelor istorice, 

expuse intr-o multitudine de semne care au fost îmbinate în moduri diferite. 

Deseori sunt întâlnite și chear mai apreciate printre meșterii populari, țesăturile cu reprezentări 

naturaliste sau inovative. Din punct de vedere estetic, dar şi prin referire la tradiţie, se cunosc două tipuri de 

inovaţii: progresive şi regresive. Pentru a asimila diferența dintre acestea, ornamentele florale, antropomorfe 

şi zoomorfe naturalizate constituie o inovaţie regresivă, iar adaptările funcţionale de forme constituie inovaţii 

progresive. Ca fenomen ideatic, țesăturile cu reprezentări naturalizate reflectă perioada de criză a sistemului 

iconografic tradițional, de aceea majoritatea sunt considerate inovații regresive.  

 

Specificul simbolicii și cromaticii ornamentelor din sudul Basarabiei 

Numeroasele investigaţiile etnografice efectuate pe teritoriul Republicii Moldova permit să afirmăm că, 

în urma contactului de valori dintre culturi, ornamentica şi-a păstrat, deși într-o mică măsură, caracterul vechi 

tradiţional geometric. 

Cele mai vechi imagini ornamentale, dar și simboluri fundamentale cu valoare de arhetip sunt punctul 

sau centrul, cercul, crucea și pătratul. Acestea, alături de geometrism și stilizare stau la baza evoluției artei 

ornamentale și a celorlalte motive decorative naturaliste (fitomorfe, antropomorfe, zoomorfe, avimorfe, 

skeomorfe. Geometrismul, ca mod de ornamentare, constituie însuşirea esenţială a întregii ornamentici 

populare. Acesta poate fi abordat figurativ, mai simplu, predominant drept linear, static, discret, cu o structură 

rară, precum şi cu o năzuinţă formativă de a geometriza motivele fiziomorfe. 

Sub aspectul proceselor inovative s-a schimbat și funcție simbolică a ornamentelor. Actualmente nu 

întotdeauna ornamentul este destinat pentru a transmite un mesaj. Dacă în trecut mesajul era redat prin semne 

care prezentau importanță prin convingerile spirituale ce înglobau anumite idei, astăzi semnele sunt cele ce 

constituie mesajul, având alte valențe de conținut și idei. Cert este faptul că până în prezent, semnele arhetipale 

cu valoare de simbol își păstrează semnificația. 
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Analizând din punct de vedere a simbolismului elementele și părtile componente ale ornamentului 

acestea ar însemna: liniile orizontale - simbolizează puteri docile, împăciuitoare; linia ondulată - redă urcarea 

şi coborârea soarelui pe cer, mişcarea apei, ploaia; linia dreaptă - ce exprimă siguranţa şi bărbăţia; liniile 

verticale - simbolizează puteri înfricoşătoare şi răufăcătoare, linia verticală în alte surse este privită prin 

analogie cu cifra 1 şi litera I reprezintând E-ul şi importanţa supremă, autoritatea. Liniile zig-zag dețin 

semnificații multiple: unduirea apei, alternanţa deal-vale, fulgerul. În concepţia tradiţională, fulgerul 

simbolizează scânteia vieţii şi energia fertilizatoare. 

Triunghi este semn al cultului solar, asociat cu ochiul atotvăzător al Sfintei Treimi, cu divinitatea și 

armonia. În creştinism reprezintă trecutul, prezentul şi viitorul. Îndreptat în sus - reprezintă  masculinitatea, 

energia masculină activă şi focul; îndreptat în jos -  feminitatea şi apa, energia feminină cosmică, creatoare. 

Semnificația rombului, în mai multe surse poate fi interpretată diferit, însă în ansamblu acesta reprezintă 

procesul de procreare. Rombul, de mulți meșteri populari este interpretat ca fiind „cea mai geometrică 

reprezentare a ochiului lui Dumnezeu, veghind asupra casei”. 

Legătura strânsă dintre om şi vegetaţia ce-l înconjoară a dus la bogăţia reprezentărilor fitomorfe, astfel 

încât în ornamentica ţesăturilor decorative de interior întâlnim frecvent. 

În domeniul ţesăturilor populare, pomul a fost unul dintre tipurile ornamentale de bază, care a generat 

ansambluri decorative simple şi monumentale. Astfel, pomul, fiind intermediarul ideal între pământ şi cer, axă 

a lumii, evocă trecutul simbolic al verticalităţii, al vieții în continuă evoluție, tendința spre înălțimi, 

reprezentarea calităților omului bun, a familiei unite etc. și se consideră una dintre cele mai frecvente imagini 

ale poeticii româneşti. 

Referitor la semniicația imagologică a arbo-relui M. Eliade notează: „Arborele este încărcat cu forțe  

sacre,  deoarece  este  vertical,  crește  își  pierde,  și-și recapătă frunzele; el moare și renaște de nenu-mărate 

ori”. Abordând simbo-listica motivelor ornamentale pe textile etnograful basarabean Şofransky Z.  

menționează că  „motivul  pomul vieții este o relectare a mitului arborelui mi-raculos, purtător de fructe ale 

vieții fără de moarte și având la rădăcini izvorul cu apa vieții”. Într-un alt studiu, autoarea evidențiază  

semantica și simbolistica ornamentului pomul vieții: „reprezintă  închipuirile  strămoșilor noștri despre ciclul 

vieții și legătura cu viața... de viața ar-borilor se leaga structura cosmosului (arborele cosmic) și soarta omului 

(arborele vieții)”. Pomul vieții este și arborele științei, servind înțelepților lumii primitive la inițierea  în tainele 

universului. Avându-și rădăcinile  înfipte  în  pământ  și  crengile  înălțate  spre  cer,  arborele  este  considerat 

simbol  al  raporturilor ce se stabilesc între pământ și cer.   

Analizând detaliie se observă că pe parcursul secolului al XIX-lea și pana în prezent, s-a creat un stil 

elevat de redare şi structurare a pomilor, caracterizat prin particularităţile: unitatea dintre conţinut şi formă, 

simplitatea şi claritatea compoziţiei, specificitatea elementelor şi motivelor, precizia contururilor, rafinamentul 

culorilor, armonia ansamblului decorativ. 

Uniformitatea ornamentelor florale, răspândite pe tot cuprinsul ţării, se datorează apariţiei culegerilor 

de motive încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În general, în ornamentica tradiţională moldovenească ideea 

de floare a fost exprimată, printr-o corolă conturată în linii drepte, motiv pentru care identificarea ei este foarte 

dificilă.  

      
 

 
 

Figura 1. Forma inițială a ornamentului 

Aparitia elementelor decorative florale denotă în mare parte frumusetea feminină, dragostea, casătoria, 

belșugul. In prosoapele tradiționale din sudul Basarabiei, adesea se regasea motivul crinului, acesta 
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simbolizează frumusețea, puritatea, castitatea, aceasta este floarea iubirii intense ambigue sau sublimată. În 

unele interpretari, crinul capătă statutul de floarea gloriei, crinul cu şase petale semnifică cele şase raze ale 

soarelui. În tradiţia biblică este „simbolul elecţiunii, al alegerii fiinţei iubite”.   

In urma unor documentări asupra ornamenticii de pe teritoriul Basarabean, s-a selectat motivul 

ornamental de prosop, provenit din zona de sud a Basarabiei, datând din secolul XlX. Dupa cum a fost 

menționat și analizat mai sus, în mare parte ornamentul decorativ din piesele vestimentare și cele destinate 

decorului de interior al locuinței, a fost influențat de formele geometrice, linii și elemente stilizate aduse până 

la o formă geometrică strictă. 

Dea lungul timplui, modalitatea de așezare a ornamentului în compoziție a avut o importanță deosebită. 

Adesea, daca analizam ornamentica de prosop, ca așezare compozițională s-a utilizat friza, care în functie de 

orientare - verticală sau orizontală, denotă semnificație divergentă, verticala - semnifică ascensiunea spre 

divinitate, orizontal – orientarea individului spre lume și viață. 

 

Actualizarea motivelor ornamenticii studiate 

Pentru crearea unui ansamblu de elemente armonios și cu conotație de ordine stilistică, s-a optat pentru 

o îmbinare a frizei orizontale și verticale, astfel ajungându-se la un tot intreg de elemente ce sunt legate prin 

formă, culoare, caracterului de stilizare. 

În procesului de determinare a tehnicii de realizare a decorului pe suprafața produsului vestimentar, 

ornamentul tradițional de prosop (preluat inițial), a suferit modificări de formă și culoare semnificative, pentru 

a transpune amprenta personală în expresia ornamentului, pentru ca produsul final să fie unul racordat la 

actualitate, și pentru ca forma și tehnica de realizare, îmbinate împreună să fie integre cu materiale propuse. În 

cele din urmă, esența elementelor tradiționale a ramas vizibilă și citibilă în starea finală a acestora. 

 

 

Figura 2. Etapele de realizare a ornamentului (Reprezentarea grafică și în material) 

 

Motivul pentru care s-a optat – floarea, în demersul stilizării a fost simplificată ca formă, geometrizată 

cu conotatie spre forma pătratului, această formă a oferit avantajul unui aspect curat, simplu în realizare, 

armonios și uniform. Totodată, astfel de abordare exprimă apartenența la trendul actual minimalist fie în forme, 

fie în soluții laconice a decorului. În urma experimentării cu diverse tehnici de decor: broderie manuală, 

broderie mecanică, șiret îmbinat cu broderie, pentru a obține un efect a tehnicii de decor la fel de uniform ca 

grafica acestuia, dar să posede un efect vizual pronunțat, s-a optat pentru tehnica vopsirii cu trafaret (aceasta 

presupune decuparea formei în hârtie/carton, aplicarea ei pe suprafața țesăturii, aplicarea pigmentului pe zona 

decupată prin tamponare cu burete). În vederea oferii unui aspect dinamic, original și inedit, suprafetele 

ornamentului au fost vopsite cu trecere de la o nuanță la alta (gradient galben-roșu, galben-verde). 

Unul dintre cele mai răspândite ornamente, întâlnite în arta populară universală cu un profund simbolism 

este pomul vieții. Inspirat din viața satului, adaptat, stilizat, pomul vieții este actual și în prezent. Acesta 

reprezintă un simbol cu profunde dimensiuni imagologice în cultura națională și universală, con-stituind 

obiectul cercetării în prezentul studiu.  

 Elementul – Pomul Vieții, situat exact la linia de simetrie părții din spate, a fost compus dintr-o 

multitudine de elemente geometrice, simplificate la nivel de formă, însă cu un plus de complexitate la nivel de 

soluționare cromatică. Acest motiv nu a fost unul preluat și stilizat, a fost creat în concordanță cu elementele 

deja existente și stilizate ca în cele din urmă, ornamentul final să fie unul original și armonios. 
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Figura 3. Aspectul exterior al modelului realizat și mostre de decor 

 

Tradiţia nu se identifică neapărat cu trecutul, ci este vorba de o selecţie a bunurilor acestei moşteniri, 

aplicând amprenta particulară. Valorile culturale, cele care reprezintă o epocă şi un mod de a înţelege lumea, 

dobândesc, prin forţa lor o anumită identitate și expresivitate, devenind repere pentru conştiinţa unei societăţi. 

Ele sunt mereu reinterpretate, din noi perspective, fiind astfel readuse la viață și actualitate. 

Motivele noi, care au pătruns în spațiul tradițional, pe de o parte, au îmbogățit fondul autohton, atunci 

când au fost adaptate cu iscusință, iar pe de alta, au format kitschuri, ducând la degradarea artistică a valorilor 

autentice, la pierderea sensurilor simbolice. 

Creatorii sunt apreciaţi prin faptul că nu au tins sa copieze cu exactitate tradiţia moştenită sau 

împrumutată, ci au inventat si inovat permanent variaţiuni pe aceleaşi teme majore, inepuizabile, ale existenţei 

şi gândirii proprii, încadrându-se în limita arhetipului. 

     
Bibliografie 

1. Ludmila Moisei Ornamentica ţesăturilor tradiționale din republica moldova  612.01 – etnologie, 

Chișinău 2015 

2. Ludmila Moisei Tradiţia-valoare versus tradiţia-proces: acţiuni culturale de revitalizare a tradiţiei, 

Chișinău 2018 

3. Ecaterina Janeta Ciocan Motive geometrice punctul, linia, triunghiul, pătratul, rombul, cercul pe 

obiecte de artă populară ale zonelor etnografice din judeţul Maramureş Ţara Lăpuşului, Ţara 

Chioarului, Ţara Maramureşului, Ţara Codrului, București 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



446 

MOTIVELE ORNAMENTICII TRADIȚIONALE APLICATE ÎN SOLUȚIONAREA 

DECORATIVĂ A VESTIMENTAȚIEI EXTERIOARE CONTEMPORANE 
 

 

Irina NISTORICA 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
Abstract: Lucrarea reprezintă un studiu aplicativ al portului tradițional moldovenesc și aspecte de implementare 

a acestuia într-un model vestimentar modern. Studiul este bazat pe: particularitățile structurale ale costumului, 

implementând piesele de bază din portul tradițional; specificul ornameticii și tehnicilor de decorare; ceea ce determină 

valoarea teoretică a lucrării. Valoarea practică constă în elaborarea unui model vestimentar cu broderie ce implică 

motive ornamentale specifice teritoriului Republicii Moldova. 

 

 

Introducere 

Poporul moldovenesc este unul din puținele popoare care și-a păstrat funcțiile sociale mai îndelung decât 

alte popoare. Atât Moldova, România, cât și alte regiuni locuite de poporul moldovenesc, se remarcă   

printr-o varietate extraordinară de costume populare. Costumul tradițional este situat în epicentrul viziunii 

asupra lumii, ce comunică cu sfera sacrului, astfel că tot ce ține de confecționarea și îmbrăcarea lui este 

perceput cu multă afectivitate. Fiind unul dintre cele mai relevante simboluri sociale, costumul impune o mare 

responsabilitate tuturor celor care operează în sfera lui creându-l, purtându-l, admirându-l și chiar cercetându-

l.  

Portul tradițional moldovenesc își are o tradiție lungă în mare parte comună cu cea a românilor din 

Oltenia și mai puțin cu cea a românilor din Transilvania și Banat. Motivele acestui port, tradițional, diferit 

pentru bărbați și femei în parte, își au începuturile din vremurile Daciei, cu câtevai deosebiri care constau în 

detalii decorative, cromatică și croi. În spațiul Moldovei istorice portul popular, confecționat în condiții casnice 

după tipare vechi, a fost un fenomen unitar până la sfârșitul secolului XVIII-lea, care de-a lungul secolelor 

devenind o adevărată măiestrie a moldoveanului și o componentă esențială a partimoniului cultural. 

Modul tradițional de viață s-a păstrat în formele sale definitorii încă multă vreme. Satele au păstrat în 

mod diferit costumul de sărbătoare, în funcție de demnitatea cu care și-au tratat și apărat identitatea. Costumul 

aflat sub legitățile tradiției începe să interacționeze cu moda. Sub influența elitelor locale cosmopolite și a celor 

ce reprezentau alteritatea culturală, determinând moda timpului, hainele de tradiție urbană erau etalate pentru 

a prezenta prestigiul social. 

 

Caracteristici evolutive a ornamenticii tradiționale basarabene 

Ornamentica tradițională, constituie ansamblul elementelor, compozițiilor ornamentale şi motivelor 

decorative, ce formează decorul produsului. Inserată în contextul etnopsihologic și etnocultural, prin 

diversitatea de motive decorative, ornamentica nu reprezintă doar decorul, dar exprimă viziunea colectivității 

umane asupra lumii, precum şi un mod de comunicare ideatic. Constituie o multitudine de semnificații 

exprimate plastic prin semne, simboluri, care inițial au fost stilizate într-o variantă mai modernă prin care 

ilustrează istoria existențială și spirituală a poporului nostru. În portul tradițional moldovenesc evoluția artei 

ornamentale constă în noțiunile ei de bază care își au începuturile de la formă, semn, simbol, arhetip, cultură, 

inovație, artă generativă, estetic țărănesc și locul acestora în contextul artei ornamentale. 

Motivele și culorile specifice tradiționalului moldovenesc, cele mai des întîlnite sunt: cruciulița, 

broderia pe fire, culorile aprinse de un roșu și galben, adeseori pe un fundal închis, negru sau maro la fustă, 

și de obicei, aceleași culori pe fundal alb, la bluză și mâneci. Ornamentele de bază ale portului popular 

moldovenesc prezintă: motive florale stilizate; „Altiță râuri”, uzoare din triunghiuri, motive geometrice, 

motive zoomorfe, motive antropomorfe, motivul pomul vieții, motivul șuvoi care exprimă simbolul apei. 

Ornamentica tradițională este studiată cu scopul elucidării unor motive reprezentative, originale ce 

provoacă interes din viziunea tendințelor designului actual. Astfel, elementele decorative au fost preluate din 

covoarele create și păstrate pe teritoriul Republicii Moldova, și anume motivele geometrice precum: cercul, 

linia, triunghiul și rombul, care împreună definesc identitatea pură. În mod deosebit se va prezenta simbolismul 

universal al identității culturale, ca motiv ornamental omnipresent în arta populară. Un alt motiv inspirational 

este „Pomul vieții” în care deasemenea au fost selectate câtevai motive geometrice care ulterior au fost bine 

stilizate și aplicate prin broderie direct pe produs.  



447 

„Pomul vieții” reprezintă un simbol al vieții în continua evoluție cosmică: moarte și regenerare, ce 

înlesnește comuniunea între cele 3 niveluri ale cosmosului: cel subteran, prin rădăcini; suprafața pământului, 

prin trunchi și crengile de jos; înaltul, prin ramurile dinspre vârf. Avându-și rădăcinile înfipte în pământ și 

crengile înălțate spre cer, arborele este considerat ca un simbol al raporturilor ce se stabilesc între pământ și 

cer. 

 

    

A B C D 
Figura 1. Covoare și scoarțe basarabene 

A – Reproducere de pe originalul unei scoarțe de la sf. secXVIII achiziționată în Muzeul de Etnografie din Criuleni. 

B – Reproducere de pe originalul unei scoarţe din colecţia privată ce datează cu jumătatea a doua a sec XVIII 

C, D – Reproduceri de pe originalul unei scoarţe/ covor de la sf. sec XVIII achiziţie  

din Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 

 

Pomul vieții, ca element decorativ, a străbătut toate epocile istorice, supraviețuind până astăzi, în decorul 

tuturor domeniilor reprezentative ale artei populare, semniicațiile magice și religioase, încărcăturile simbolice, 

care i s-au atribuit în cadrul diverselor culturi, s-au modificat. Arborilor și copacilor, datorită staturii lor măreţe, 

impozante, li s-a atribuit o semniicaţie cosmică, au devenit cele mai reprezentative simboluri ale dinamicii 

ciclului neîntrerupt al succesiunii anotimpurilor (similar cu cel al vieţii omenești), a morţii și a reînvierii naturii. 

Avându-și rădăcinile înipte în pământ și crengile înălțate spre cer, arborele este considerat simbol al 

raporturilor ce se stabilesc între pământ și cer. În acest sens, el are caracterul unui centru, ceea ce-l face să ie 

sinonim cu Axa lumii. 

Savantul român Mircea Eliade distingea șapte interpretări principale pe care, de altfel, nu le considera  

exhaustive, dar care se articulează  toate  în jurul ideii de Cosmos viu, în veșnică regenerare: „Simbol al vieții 

în contiună evoluție, în ascensiune spre  cer, arborele evocă întreg simbolismul, pe de altă parte, el slujește 

drept simbol pentru caracte-rul ciclic al evoluției cosmice: moarte și regenerare, înlesnește comuniunea între 

cele trei niveluri ale cosmosului: cel subteran, prin rădăcini ce răscolesc adâncurile; suprafața pământului, prin 

trunchi și crengile de jos; înaltul, prin ramurile dinspre vârf, atrase de lumina cerului”. Arborele vieții adună 

toate elementele vitale: pământ, foc, apă: „Apa circulă cu seva lui, pământul i se încorporează printre rădăcini, 

frunzele i se nutresc în aer, iar prin frecarea lemnului se obține focul”. 

 

Aspecte de soluționarea artistică a modelul vestimentar 

În urma studiului teoretic al portului tradițional, ornamenticii și identificării trăsăturilor specifice ale 

acestuia, s-a elaborat un model vestimentar inedit destinat portului uzual. Modelul reprezintă un palton de 

croială complexă care imită prin formă o pelerina. Este realizat dintr-un material din semilână de culoare roz 

ce oferă un spațiu plastic potrivit pentru dezvoltarea motivelor ornamentale inspirate din covoarele Basarabene. 

Firul selectat pentru realizarea broderiei netede integrează soluția cromatică și corespunde suprafeței texturale 

sugerând expresiile texturale și contrastante din covoarele și scoarțele tradiționale basarabene. Transpunerea 

trăsăturilor sursei s-a realizat prin intermediul următoarelor aspecte: 
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Figura 2. Aspectul exterior al produsului vestimentar realizat 
 

 Forma și croiala produsului redă un aspect modern inspirat din portul tradițional Moldovenesc. 

Paltonul este realizat din țesătură de semilână, care a fost o inspirație preluată direct din covoarele 

tradiționale realizate din lână torsionată și prelucrată în condiții casnice; 

 Motivele ornamentale utilizate în model sunt elementele geometrizate preluate din covorul basarabean, 

în special, motivul ornamental pomul vieții care ulterior au fost stilizate și utilizate în calitatea de decor 

prin tehnica broderiei manuale cu acul pe țesătură de palton; 

 Soluțioarea cromatică a modelului reprezintă o abordare inedită și corespunde principiului raportării 

contrastante a motivelor ornamentale specific covoarelor basarabene. Produsul se încadrează într-o 

gamă cromatică caldă de un roz pal, iar ornamentul este alcătuit din contrastul cald și rece al culorilor, 

cu 2 variații de gri, un violet, roz și alb. Aceste culori denotă frumusețea produsului ce redă o expresie 

clară a identității culturale tradițional moldovenești (fig. 1).  
 

Concluzii 

Tradiţia este baza, legea culturi noastre. Ea este definitorie şi în tot ce înseamnă costum tradiţional, 

popular, folcloric, naţional. Ne vom conforma întocmai acestei legi atunci când dorim să confecţionăm, să 

purtăm ori să promovăm acest tip de costum. Toate celelalte improvizări în baza lui vor trece sub incidenţa 

cunoscutelor stiluri numite popular, folk, etno, pop, care au dreptul la existenţă ca şi toate celelalte forme 

culturale, dar nu vor fi confundate cu adevăratul costum tradiţional. Experienţa multiseculară colectivă de 

confecţionare a straielor din materie primă locală, în conformitate cu tiparele tradiţiei general-acceptate, a 

acumulat şi perpetuat un fond bogat de tehnici şi abilităţi care este parte integrantă a patrimoniului cultural 

imaterial. Dar procesele de modernizare au avut ca efect simplificarea mijloacelor tehnice de confecţionare a 

pieselor de port, practicarea celor mai uşor de executat. În aceste condiţii se pot pierde irecuperabil deprinderi 

necesare pentru a ţese pânze (precum este pânza pentru cămăşi, pantaloni, năframe, marame) şi cele pentru a 

ţese catrinţe, fote, brâie, chingi, frânghii, dar şi stofă pentru a coase iţari, berneveci, sumane etc. Este periclitată 

continuitatea bogăţiei tehnicilor de coasere şi brodare a pieselor vestimentare. Acum este oportun să 

conştientizăm că se poate valorifica această bogăţie tehnico-artistice prin aplicarea ei în practică. 
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Abstract: Lucrarea de față reprezintă un studiu teoretico-aplicativ asupra portului tradițional basarabean, 

evidențiind particularitățile morfologice și ornamentale ale acestuia. Studiul teoretic permite identificare specificul 

portului din aspectul componentelor principale ale acestuia, specificul ornamentării materialelor. Valoarea aplicativă 

este conturată prin realizarea unui model vestimentar ce păstrează unele trăsături specifice costumului tradițional și 

îmbină tendințele actuale în modă. 

Cuvinte-cheie: port, tradiție, Basarabia, ornament, valorificarea, ținută 

 

 „Încultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit” 

(Constantin Noica) 

 

Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă valoroasă a acestei moşteniri. 

Familiarizarea cu valorile naţionale materiale,  renaşterea și valorizarea tradiţiilor reprezintă obiective 

primordiale în menținerea patrimoniului. 

Moştenirea culturală,rosturile practice, sociale şi simbolice transmise prin intermediul pieselor de port 

sunt foarte importante. Este o dovadă a modului de viaţă, a existenței cu toate trăsăturile sale distinctive. 

Costumul tradițional este foarte valoros pentru procesul de cunoaştere, studiere şi valorificare a acestei 

moşteniri. 

Până la sfârșitul secolului XVIII-lea confecţionarea în condiţii casnice după tipare vechi, a portului  

popular era un fenomen unitar. 

O etapă distinctă în dezvoltarea costumului tradiţional a început în anii ’20 ai secolului al XX-lea şi a 

durat până prin anii 30 ai aceluiaşi secol. În contextul construirii identităţii naţionale, erau modele de inspiraţie 

costumele vechi și se păstrau în patrimoniul familiilor. Cele mai reuşite piese vestimentare realizate în acea 

perioadă şi ajunse până la noi şi-au  găsit locul potrivit în colecţiile muzeale. 

 

Caracteristica portului tradițional Basarabean 

Costumul de bază constă din trei componente: cămaşa, catrinţa saufota şi brâul, fiecare reprezentând o 

clasă de obiecte, ce respectă tiparele consacrate.Cămaşa acoperă cea mai mare parte a corpului, are cel mai 

bogat decor.Sunt trei tipuri principale de cămaşă:  

− cămaşa bătrânească, 

− cămaşa încreţită la gât sau cămaşa cu altiţă,  

− cămaşa cu umărar, în versiunea fără poale – ie;  

− cămaşa cu petic sau cămaşa cu platcă, intrată mult mai târziu în uz decât primele două care sunt 

arhaice.  

În  Moldova haina ce acoperă partea de la mijloc în jos a corpului femeii se numeşte catrinţa sau fotă. 

Luând la bază după formă şi decor această clasă vestimentară cuprinde următoarele piese:  

1. Catrinţa de tipul 1 o singură foaie ţesută de formă dreptunghiulară, cu fundalul negru şi grupuri de 

dungi verticale pe la capetele înguste, iar în partea de sus şi de jos a dreptunghiului fiind mărginită în mod 

obligatoriu de  câte o bată colorată. Este  prinsă la mijlocul femeii cu ajutorul brâielor.  

2. O piesă similară ca formă şi proporţii, alcătuită tot dintr-o foaie dreptunghiulară, dar cu un decor total 

diferit de prima, este numită fotă tip I. Vizual ea constă din două jumătăţi suprapuse pe orizontală. Partea de 

sus are culoare indigo, iar partea de jos este portocalie, cu dungi subţiri despărţitoare de culoare albă. Este 

ţesută din lâniţă.  

3. Se numeşte catrinţă şi piesa alcătuită din două foi ţesute din lână şi prinse cu un brâuleţ. Când este 

îmbrăcată, o foaie a ei se situează dinainte, iar alta – la spate. Ea a fost folosită mai rar, ca o diferenţiere a 

portului fetelor la nord şi ca o piesă principală pentru toate femeile la sud, împărţind acest rol cu catrinţa de tip 

I la centrul teritoriului. 

Conform vechii tradiţii femeile purtau mai multe cingători, acestea având roluri practice, magice şi 

simbolice.  
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Prima cingătoare este de culoarea naturală a lânii, având în toată lungimea lui dunguţe ornamentale de 

mai multe culori ce alternează vertical. Potrivit idealului de frumuseţe din societatea tradiţională, era înfăşurat 

de mai multe ori în jurul mijlocului, încât să dea volum corpului.  

A doua cingătoare, deja cu rol practic era chinga – o piesă uşoară, subţire, foarte îngustă. Astfel câte o 

bucată de chingă era prinsă la marginile de sus ale catrinţei, pentru a lega această haină strâns în jurul 

mijlocului.  

A treia cingătoare, cea de deasupra este frânghia (sau frângii), bârneaţa, baiera sau brâul puţin mai late 

şi mai grosuţe decât chinga. 

 

Figura 1. Tipuri de catrințe ale portului basarabean, Muzeul Național de Istorie și Etnografie Naturală 

 

Studiind aspectul portului tradițional și analizând elementele acestuia, s-au evidențiat trăsăturiile 

definitorii transpuse ulteriorîn model vestimentar care respectă astfel specificul portului tradițional, dar și 

tendințele actuale în modă. 

 

 
 

 

Figura 2. Modele de stele în ornamentica tradițională covoarelor basarabene 
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Particularitățile ornamenticii 

Străvechile semne pentru descriere/comunicare încă din spațiul carpato-danubiano-pontic au evoluat în  

motivele decorative simbolice pe care le recunoaștem în prezent, printre caresunt motivele cosmomorfe/astrale. 

Acestea (luna, soarele, stelele) reprezintă corpuri sau fenomene cosmice care au avut o influenţă permanentă 

asupra omului. Steaua, numită şi luceafăr, are o largă răspândire pe ţesăturile moldoveneşti, și o varietate de 

înfățișări: stea simplă, îngemănată, împlinită, deschisă, jumătate de stea, îmbrobodită, în patru, şase şi opt 

colţuri. 

Ca motiv decorativ, este considerată călăuză în viața noastră. Destul de frecventă este steaua cu opt 

colţuri sau colul morii. Aceasta simbolizează motorul timpului şi energia regeneratoare. 

În esenţă, toate ornamentele cu rang de simbol și valențe arhetipale reprezintă Cosmosul – fiind abordate  

în semnificații simbolice, de la credințe la mituri și invocăriconferindu-le o anumită originalitate. 

În urma studiului teoretic al portului tradițional basarabean și identificării trăsăturilor specifice ale 

acestuia, sa propus elaborarea unui model vestimentar - rochie pentru femei. Cea mai impresionantă piesă 

vestimentară - fota a servit drept sursă de inspirație pentru crearea acestui ansamblu.  

Transpunerea trăsăturilor sursei s-a realizat prin intermediul următoarelor aspecte efectuate în etape: 

1. Studiul portului tradițional basarabean din colecția Muzeului de Istorie și Etnografie Naturală  

(figura 3) și din sursele bibliografice; 

 

  
 

Figura 3. Fragment din colecția de porturi basarabene, Muzeului Național de Istorie și Etnografie Naturală 

 

2. Interpretarea costumului din prisma trăsăturilor morfologice ale acestuia, în special – fota și cămașa. 

Forma fotei, împreună cu volumul și forma mânecii cămășiieste explorată și transpusă într-o serie de schițe. 

(Figura 4); 

3. Studiul și adaptarea ornamentului tradițional (steaua) și a modalității de amplasare ale acestuia 

(friză), determinând tehnica de realizare. (Figura 4); 

 

 

Figura 4. Soluționarea formei și tipului de decor într-o serie de schițe 
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4. Alegerea materialelor textile și identificarea modalităților de decorare utilizate în realizarea 

modelului; 

5. Realizarea constructiv-tehnologică a modelului vestimentar. (Figura 5). 

În urma unui proces de creație s-a realizat o ținută vestimentară în care s-au combinat trasăturile distincte 

ale portului tradițional basarabean, ținând cont și de tendințele actuale în modă. Sintetizarea valorilor naționale 

într-o piesă vestimentară actuală permite existența continuuă a poporului nostru. 

 

 

Figura 5. Aspectul exterior final al modelului realizat 

 

Concluzii 

Portul tradițional este simbolul de bază a identității unei națiuni, prezentând trăsăturile definitorii. 

Persoana care poartă costumul tradițional poate deodată fi recunoscut ca fiind membru al unei comunități cu 

valorile sale specifice. 

Studiul a oferit căptarea trasăturilor distincte ale portului tradițional basarabean, la modul de amplasarea 

a ornamenticii, și transpunerea acestuia prin prisma tendințelor actuale în modă într-o ținută vestimentară 

actuală, menținând astfel moștenirea culturală. 

Societatea noastră la momentul actual conștientizează importanța solidarizării valorilor naționale mai 

ales în domeniul portului. Acesta reprezintă moștenirea noastră cu tot cu datinele și obiceiurile strămoșești, 

păstrarea cărora reprezintă oferirea existenței culturii nostre. 
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Аннотация: Дети являются наиболее уязвимыми пешеходами. Самым простым и действенным способом 

обеспечения их безопасности является производство одежды со светоотражающими элементами. 

Существуют светоотражающие материалы, молнии, нитки, пряжа. Все они работают по одному принципу: 

свет попадает на поверхность и отражается в сторону источника света. Долгое время светоотражающие 

материалы использовались для изготовления спортивной экипировки и спецодежды, но рост ДТП с участием 

детей- пешеходов дает повод задуматься о внедрении светоотражателей в повседневную жизнь. Данная 

работа предлагает один из возможных вариантов решения этой проблемы. 

Ключевые слова: светоотражающие материалы, спецодежда, безопасная одежда для детей, 

спортивная экипировка.  

 

 
На данный момент, действия различных государственных служб и учреждений направлены на 

обеспечение безопасности на дороге, за счет обучения правилам дорожного движения, проведения 

акций, введения законов. Но знание правил дорожного движения не обеспечивает полную 

безопасность. Основная доля наездов на пешеходов происходит в темное время суток, когда водитель 

не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Одной из причин является отсутствие 

какой-либо защиты у пешеходов. В ходе изучения данного вопроса, целью исследования стала 

возможность расширения стандартных функций повседневной одежды. Оптимальным решением 

может стать одежда со светоотражающими элементами. 

Сегодня светоотражающие материалы используются практически повсеместно. Технология в 

деталях отличается в зависимости от области и условий применения, но, в общем, принцип, по 

которому работают светоотражающее элементы, следующий: 

отражающая поверхность представляет собой пленку из 

множества микроскопических стеклянных сфер. Падающий 

луч света дважды преломляется внутри сферы и в результате 

отражается точно в обратном направлении — в сторону 

источника. Неважно, под каким углом падает на такую 

поверхность свет, он всегда возвращается в обратную сторону 

и при этом не рассеивается. (рис. 1) 

 

В некоторых сферах деятельности светоотражающие 

элементы являются обязательной частью спецодежды: (рис. 

2) 

 

 Дорожные рабочие; 

 Работники ДПС; 

 Строители; 

 Шахтёры, сварщики, агрономы; 

 Водители. 

 

 

 

 

 

 

 

В последнее время светоотражающие элементы стали использоваться и дизайнерами известных 

брендов. 

Рисунок 1.  Схема работы 

отражающих сфер 

Рисунок 2. Разновидности спецодежды 
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В коллекции Calvin Klein – 2018-2019 года на многих моделях можно было увидеть тематику 

спецодежды пожарных со светоотражающими элементами. (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3. Коллекция Calvin Klein – 2018-2019 

Светоотражающие элементы на одежде имеют серый металлический оттенок, но дизайнеры 

коллекции от Nike усовершенствовали технологию, и их одежда засветилась не только серебристым, 

но и голубым, сиреневым, зеленым и другими цветами.  (рис. 4) 

 
Рисунок 4. Коллекция FlashPack от Nike 

В рамках Ukrainian Fashion Week свою коллекцию представила дизайнер София Русинович. Все 

модели декорированы светоотражающими принтами, аппликациями и строчками. В коллекции также 

представлена линейка свитеров, связанных с вплетением светоотражающей нити. (рис. 5)  

 
 

Рисунок 5. Коллекция«Light for Life»by Sofia Rousinovich 

 

Практически все бренды, ориентированные на производство экипировки для велосипедистов и 

бегунов, выпускают подобную одежду. Rapha используют светоотражение в куртках и сумках, Levi’s 

в рамках велосипедной линейки Commuter выпускают брюки со светоотражающим селвиджем. IceCold 

— носки в светоотражающий горох, а марка Lost Values — даже шарфы и галстуки. Дизайнеры 

японского бренда PEdALED, использующие светоотражающую краску в качестве имитации 

потертостей под коленками у джинсов и изломов на локтях у куртки из денима. Практически на каждом 

кроссовке, сходящем с конвейера, теперь есть светоотражающий элемент. Присутствуют подобные 

детали в коллекциях брендов Isaora, NikeSportswear, Undefeated, Burton, Supreme и TheNorthFace. 

В то время как по всему миру активно используется одежда со светоотражающими элементами, 

молдавский рынок, в свою очередь, предоставляет широкий ассортимент спецодежды, спортивной 

одежды и одежды для детей младшей возрастной группы. Но повседневная одежда со 

светоотражающими элементами для подростков отсутствует. Дети в подростковом возрасте наиболее 

свободолюбивы и уже достаточно самостоятельны. Основное время проводят без присмотра, поэтому 

обеспечение их безопасности требует особого внимания. Если верить статистике, то за последние 3 

года уровень пострадавших в ДТП детей в Молдове остается неизменным (360-380 пострадавших в 

год).  
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В то время как в странах где в силу вошел закон о обязательном ношении светоотражающих 

элементов в темное время суток, уже в течении года уровень ДТП падал более чем на 50 %.А в 

Финляндии до 75 %. В Эстонии штраф за отсутствие светоотражателей в тёмное время суток 200 евро. 

Белоруссия пошла по тому же пути. В Швеции, Дании и других скандинавских странах, когда стемнеет, 

без световых обозначений на улицу выходить вообще запрещено. В России требование носить 

светоотражатели носит рекомендательный характер. Но даже это помогло снизить риск наезда в 6, 5 

раз. 

Важную роль в одежде обеспечивающей безопасность пешеходу играет место расположения 

светоотражающих элементов. В связи с этим, сотрудники журнала “Авторевю” провели следующий 

эксперимент: 

У машины включен ближний свет,  двое детей и один взрослый стоят в 160 метрах от автомобиля. 

На этом расстоянии уже не было видно ребенка в обычной одежде, а куртка со светоотражающими 

элементами, была хорошо видна. Нашивки на детском пуховике и фликеры были еле заметны и их 

легко было заслонить от света фар. Украшения на сумке и рюкзаке отражали тусклый свет, но стоит 

только повернуться к автомобилю боком при переходе дороги или идти ему навстречу, оставляя 

рюкзак и сумку за спиной, дети становились невидимыми. Интересно, что когда те же фликеры и 

жилеты вместо детей надели взрослые,  расстояние видимости увеличилось на 15-20 метров. А если 

снять светоотражающие браслеты с рук и надеть на ноги, то дистанция распознавания сокращается на 

80 метров. То есть чем выше  расположен светоотражатель, тем он заметнее: голова, плечи, область 

груди, спина, локти, кисти и колени. 

На основе результатов эксперимента, модных тенденций и разнообразия светоотражающих 

материалов, нами были разработаны модели одежды для подростков, которая внешне не будет 

отличаться от обычной одежды, но за счет светоотражающих свойств материала, смогла бы обеспечить 

безопасность. (рис. 6) 

 

   
                               А)                                                     Б)                                                               В) 

Рисунок 6. Модели предложения со светоотражающими элементами: А) кант; Б) вставки; В) принт. 

 

Светоотражающими элементами в данных моделях выступили кант, козырек капюшона, вставки 

в виде полос на свитшоте, куртке и шортах, которые могут быть в виде нашивок либо части 

конструкции. Также роль светоотражателя может выполнять принт. 

Интересным решением может стать возможность частичной трансформации. В первом случае 

это клапаны, которые можно по желанию убрать в карман, а во втором случае это капюшон с молнией, 

с помощью которой можно скрыть светоотражатель. (рис.7) 
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               А)                                                                Б) 

Рисунок 7. Модели предложения с трансформацией светоотражающих элементов: А) клапаны; Б) 

капюшон 

 

Оригинально выглядит отделка декоративными строчками светоотражающими нитями и 

наличие молнии со светоотражателем. (рис. 8) 

 

                 А)                                                          Б)                                                                                В)  

Рисунок 8. Модели предложения со светоотражающими элементами: А) вставки; Б) декоративные 

строчки; В) молния 

 

В ходе разработки моделей, мы расположили светоотражающие детали наиболее рационально: 

преимущественно в верхней части тела, а конфигурация, положение и размер деталей обеспечивают 

видимость с любой стороны.    

Такие элементы могут присутствовать в любой одежде: начиная от школьной формы, заканчивая 

повседневной одеждой подростка. Данное решение позволяет сделать безопасность стильной, 

чувствовать себя более свободным, уверенным и спокойным за свою жизнь. 
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Rezumat: Consolidarea imaginii Universităţii Tehnice a Moldovei se realizează, în primul rând, prin programe 

de studii şi cercetare de calitate şi excelenţă academică înaltă. Totodată, existenţa echipelor sportive, care evoluează la 

competiţii de diferit nivel sub egida UTM, ridică problema încadrării imaginii vizuale ale acestor echipe, prin prisma 

uniformelor purtate în conceptul politicii de identitate a universităţii. Totodată, uniforma pentru sportul de performanţă 

trebuie proiectată cu respectarea cerinţelor impuse de federaţiile sportive de resort şi de asigurare a funcţionării 

optimale a organismului sportivului. 

Cuvinte-cheie: uniformă pentru baschet, imagine 

 

 
Introducere  

Universitatea Tehnică a Moldovei (în continuare UTM), în trecut Institutul Politehnic a stat la baza 

dezvoltării baschetului moldovenesc prin instituirea echipei „Politeh”, care, încă la începutul anilor 70 ai 

secolului XX a atestat primele victorii la Jocurile Studenţeşti ale URSS. Astăzi, la UTM evoluează 2 echipe 

de baschet – una masculină şi una feminină, care atestă performanţe în competiţii de diferit nivel. 

Ca şi oricare tip de sport, baschetul nu poate fi perceput fără echipament corespunzător, iar principala 

sursă de identificare a echipei este uniforma purtată de jucători în timpul meciurilor.  

 

1. Istoricul apariţiei.  

Baschetul ca sport îşi are începutul în 1891, iar ca fondator – pe James Naismithde la Springfield 

Collegedin Springfield, Massachusetts. Primii jucători de baschet purtau îmbrăcămintea proprie de 

antrenamente, care, ca regulă era formată dintr-un compleu compus din pantaloni lungi şi un tricou, ambele 

fiind din lână. Abia în 1920, când jocul a devenit popular în rândul studenţilor din colegii, a fost ridicata 

problema oportunităţii de elaborare a unei uniforme, primul imbold fiind dictat de necesitatea de identificare 

a echipei de adversari. În perioada 1920-1940 pantalonii au pierdut din lungime, iar faţă de tricouri a fost 

impusă cerinţa de a fixa terminaţia în pantaloni pentru a evita accidentele. Evoluţia substanţială în uniforma 

de baschet a fost înregistrată în perioada 1940-1960, odată cu apariţia fibrelor sintetice care au detronat lâna 

ca materie primă pentru confecţionarea îmbrăcămintei sportive de performanţă. În această perioadă pantalonii 

au pierdut substanţial din lungime, fiind fixaţi cu betelii elastice. Odată cu epoca freestyle, uniformele pentru 

baschet au prins culoare şi au devenit mai potrivite pe corp. Până la mijlocul anilor 1970 pantalonii din satin 

au fost înlocuiţi cu pantaloni din tricot, iar ca materie primă de bază s-a trecut la un amestec din bumbac şi 

poliester. Versiunea contemporană a uniformei pentru baschet a fost concepută în 1988, la solicitarea 

renumitului Michael Jordan, care din motive estetice a optat pentru o variantă mai lungă a pantalonilor [1].  

 

2. Cerințe impuse uniformei moderne de baschet.  

Cerinţele specifice produselor de îmbrăcăminte pentru baschet se stabilesc, pornind de la faptul, că 

acestea nu trebuie să împiedice mișcările jucătorului, să ofere suficientă libertate de acțiune, în timpul salturilor 

sau posibilelor căderimaterialul nu se va deforma sau deteriora, materialul trebuie să asigure microclimatul 

subvestimentar adecvat prin capacitatea sporită de transport a umidităţii spre exterior, necesitatea de 

identificare a echipei sau a jucătorului.  

Aspectele menţionate determină principalele criterii de grupare a cerinţelor impuse produselor pentru 

sport şi anume: caracterul activității sportive (sport profesionist sau sport în timpul liber); condiții climatice 

(în sală sau afară); fiziologo-igienice (izolare termică scăzută, capacitatea înaltă de transfer a vaporilor de apă, 

capacitate scăzută de absorbție a transpirației lichide), corespondenţa dimensională în statică şi dinamică 

(tipodimensiunea, asigurarea libertăţii în mişcare). Acestor cerinţe corespund, în mare parte tricoturile 

contemporane, care prezintă variabilitate mare şi sunt capabile să acopere cerinţele prin: capacitate de izolare 

termică; permeabilitate la aer și vapori de apă, porozitate, capacitate de transfer și stocare a umidității, viteză 

mare de transport a umidității lichide, întreținere facilă, viteză înaltă de uscare, caracteristici igienico-

funcționale, masă redusă, tușeu plăcut la purtare, indicele de transport a umidității la suprafața tricotului. 
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Astfel, tricoturile ca materie primă prezintă un şir de avantaje valoroase pentru caracteristicile îmbrăcămintei 

sport:  

 elasticitatea - nu împiedică mișcarea și sporește comoditatea produselor; 

 structura adecvată - dezvoltarea noilor tipuri de materie primă, a căror caracteristici funcționale sunt 

puse în evidență datorită structurii; 

 asigurarea unui microclimat subvestimentar datorită prezenţei unei cantităţi suficiente de aer;   

 asigurarea posibilității de aplicare a unor tehnici de tricotare moderne, ceeace permite obținerea 

produselor optime din punct de vedere funcţional; 

 susținerea principalei funcții a produselor de îmbrăcăminte pentru sport - termoreglarea corpului 

sportivului. [2] 

 

3. Uniforma contemporană pentru baschet.  

Actualmente,toate uniformele de baschet, indiferent de grupul de vârstă şi sex al purtătorilor, sunt 

formate dintr-un tricou fără mâneci, pantaloni scurţi şiîncălţăminte. Pe spatele tricoului este imprimat numărul 

jucătorului, iar echipele dedicate au adoptate game cromatice de identificare a acestora. Fiecare echipă deţine 

cel puţin două seturi de uniforme- unul de culoare deschisă şi unul de culoare închisă. Ca regulă, echipa gazdă 

îmbracă echipamentul de culoare deschisă.Din sezonul 2017-2018, NBA a eliminat distincția dintre uniformele 

"de casă" și "de vizită". Dreptul de a selecta culoarea îi revine gazdei, iar adversarul este obligat să poarte orice 

culoare care contrastează suficient de puternic cu culoarea  aleasă de echipa gazdă. [3] 

 

4. Uniforma în contextul imaginii UTM.  

În contextul politicii de identitate vizuală, expusă în ghidul de imagine al UTM, integritatea imaginii 

Universităţii este un rezultat al activităţilor de promovare cu participarea tuturor membrilor comunităţii 

academice [4]. Astfel, echipele sportive, care activează şi participă la competiţii sub egida UTM trebuie să 

contribuie la promovarea Universităţii, inclusiv prin mijloace de identitate vizuală. Aspectele de identitate 

vizuală sunt puse în evidenţă de echipele mari, cu renume, precum şi de echipele aflate sub egida diverselor 

federaţii. Federaţia Naţională a Colegiilor de Stat din Statele Unite ale Americii – organizaţie cu tradiţii de 

circa o sută de ani elaborează şi impune reguli stricte care vizează aspectul exterior al uniformelor sportive 

pentru baschet [5]. Federaţia impune prezenţa denumirii instituţiei de învăţământ pe faţa tricoului, precum şi 

a logo-ului acesteia. Mai mult ca atât, denumirea instituţiei poate apare şi pe spatele tricoului, înlocuind numele 

jucătorului. Aceste tradiţii de identificare şi de promovare a imaginii unei instituţii cresc gradul de vizibilitate 

a acesteia, iar existenţa ghidului de imagine al UTM induce ideea aplicării prevederilor acestuia în toate 

activităţile aferente Universităţii, inclusiv cele sportive.  

De menţionat că ghidul, identificând culoarea de bază, oferă şi paleta cromatică suplimentară – fapt ce 

favorizează şi canalizează căutările stilistice în materie de îmbrăcăminte sport. Utilizarea logo-ului în condiţiile 

ghidului de imagine va permite promovarea Universităţii prin elemente vizuale distincte.  
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СЛЕД ИЗВЕСТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ В ИСТОРИИ МОДЫ 

 

 
Анастасия ШАЛАРЬ,  Наталья ВИШНЯКОВА 

 
Технический Университет Молдовы 

 
Аннотация. Данная работа посвящена людям, которые ввели в моду вещи, известные сегодня всему миру. 

Сейчас никто не задумывается, откуда появилась мода на джинсовые вещи (эта идея принадлежит никому 

иному как Кельвину Кляйну), кто заставил девушек выглядеть женственными, даже в самые сложные времена 

- а ведь это заслуга Диор. Эти имена известны каждому, кто хоть немного следит за новостями в мире моды. 

Однак,о когда всё только начиналось, некая Эльза Скиапарелли перевернула взгляд на традиционную моду, внеся 

в гардероб каждой женщины нечто неординарное, яркое, экстравагантное. Начнём всё же с Карла 

Лагерфельда, который являлся нашим современником и с его творчеством мы можем познакомиться зайдя в 

любой из брендовых магазинов и,  в особенности, бутик Chanel. Начнём знакомство! 

Ключевые слова: Мода, стиль, впервые, платье, симво. 

 

 

Карл Лагерфельд - немец по происхождению, но проработавший  во Франции всю жизнь, 

модельер, фотограф, коллекционер и издатель. Вплоть до своей смерти был бессменным главным 

модельером итальянского дома моды Fendi  и французского дома Chanel, с которыми имел 

пожизненные контракты. В 1965-м, когда дом Fendi ассоциировался исключительно с 

богатыми домохозяйками в шубах, Лагерфельд стал глотком свежего воздуха. Именно он придумал 

знаменитую эмблему – соединенные FF, которые стали символом бренда, как и шубы с таким узором, 

имитирующие леопард. "Fendi” – это римская версия меня самого, – говорит дизайнер. – Я делаю здесь 

то, чего не позволяю себе в Париже”. Лагерфельд стал первым в истории Fendi приглашенным кутюрье, 

который стоял во главе бренда более 50 лет.  

 

  
 

  
 

 

https://vogue.ua/article/culture/knigi/chelovek-orkestr-knigi-napisannye-karlom-lagerfeldom.html
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Он ввел в моду мини юбки, и юбки –брюки. 

Кроссовки можно носить с кутюрными платьями. 

 

  

Новая веха спорт-шика началась с 

весенне-летнего показа Chanel на 

Неделе Высокой моды в 2013-м, когда 

Карл нарядил Кару Делевинь в 

кроссовки вкупе с кутюрным 

свадебным платьем. Для того времени 

это была такая же великая революция, 

как сегодняшняя легализация 

шлепанцев на носки, поэтому звезды 

мирового стритстайла ринулись искать 

новые применения идее Лагерфельда. 

 
 

Кристиан Диор. Дизайнер не освободил женщин от корсета, он вернул их обратно в 

«прекрасную эпоху», сумев предложить кардинально новый образ — тонкая талия, пышная юбка, узкая 

линия плеч. Благодаря New Look женщины вновь стали слабым полом, а сам Диор получил мировое 

признание.  

  

 

 

Одно из главных изобретений Кристиана Диора — знаменитый барный жакет. Его назначение и 

название (дизайнер создал его для посещения «счастливых часов» в барах) заявляли о новом поколении 

женщин — свободных от условностей и предрассудков, но еще не готовых променять свою 

женственность на эмансипированный образ. Как правило, барный жакет Диор шил из атласа или 

шелковой ткани, дополняя его круглыми атласными пуговицами. Носить его он предложил с узкими 

брюками либо с фирменной юбкой-карандаш. Длинная пышная юбка в пол, собранная на талии и с 

кринолинами на бедрах, по-прежнему считается фирменным акцентом New Look. Порой на подобные 

модели у кутюрье уходило более 40 метров ткани, а весили многие из них несколько килограммов, что 

вызывало бурную критику со стороны коллег Диора. Тем не менее, такие юбки, которые предлагалось 

носить с туфлями на каблуке и облегающими декольтированными топами, очень нравились женщинам 

и пользовались необычайным спросом. Интересно, что благодаря уникальному крою юбки сохраняли 

свою жесткую форму даже при хранении на вешалке. 

Кельвин Кляйн. Дизайнер стал анализировать рынок индустрии моды и нащупывает «слабое 

место» или, свою «золотую жилу» — джинсы. Именно этот предмет одежды почему-то остался не 

замечен дизайнерами, несправедливо обделен вниманием. В 1978 году компания презентует первую 

революционную коллекцию дизайнерских джинсов, которая перевернула представление мира о них. В 

начале 80-х компания запускает линию мужского белья, отличительной фирменной чертой которого 

стала довольно широкий резиновый пояс, на котором красовалось название бренда (с 90-х годов 

линейка нижнего белья принадлежит другой компании). Позже появилась и линейка женского белья, 

которая умело копировала черты мужского белья придавая им женственности. 

Эльза Скиапарелли. Она первая представила коллекцию вязаных свитеров для женщин, первая 

стала давать названия своим коллекциям…   

 

https://www.elle.ru/moda/fashion-blog/samyie-izvestnyie-kollektsii-christian-dior/
https://www.elle.ru/moda/fashion-blog/osennie-tufli/
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Застежка-молния, накладные плечи, объемный крой, жесткие ткани — все это появилось в моде 

благодаря Эльзе Скиапарелли. И, именно, она подарила женщинам раздельный купальник (да еще 

телесного цвета!) и первую юбку-шорты.  

 

 

В 1936 году одним из событий мира моды стало представление 

нового, ставшего впоследствии фирменной маркой Скиапарелли, цвета 

“Shocking pink” (“шокирующий розовый” или фуксия). Возможно, это 

может показаться странным в наши дни, но для 30-х годов этот цвет 

был больше чем просто необычным. Он действительно шокировал. В 

ультрамодном цвете выпускали все: от туфлей и шляпок до губной 

помады и духов. 

 

 

Модные революции Ив Сен-Лорана. В 1962 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую модную 

революцию, переосмыслив классический мужской костюм, придав ему сексуальности и, в результате, 

представив первый женский смокинг.  

 

 

Модные эксперты были шокированы, но самые 

смелые женщины своего времени с удовольствием 

приняли нововведение. Легенда гласит, что когда 

преданная поклонница YSL пришла в смокинге и 

брюках в ресторан при отеле The Plaza, ее не пустили в 

заведение из-за несоблюдения дресс-кода – тогда 

находчивая модная бунтарка сняла брюки и гордо 

прошла к свободному столику. 

 

https://www.elle.ru/moda/zvezdny-stil/zvezdnyiy-trend-mujskoy-stil/
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Отправной точкой возникновения стиля сафари стала коллекция Ив Сен-Лорана, созданная в 

1966 году и посвященная Африке. Модельер, родившийся в Алжире, пробыл на фронте в родной 

стране всего 20 дней, но этот бесценный опыт послужил вдохновением для создания моделей 

природных расцветок с элементами военной формы – в разгар войны это было настоящим вызовом 

чопорному французскому обществу. Уже через несколько месяцев женщины по всему миру с 

удовольствием носили куртки с накладными карманами, широкие ремни и платья на шнуровке. 
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Rezumat. Locuind într-o lume sceptică, în care femeile erau limitate în drepturi și stil, limbajul hainelor a fost 

folosit pentru construirea  imaginei, pentru a dezvălui personalitatea feminină, pentru a-și arăta statutul și influența. Iată 

de ce, cei mai iscusiți ingineri vestimentari au creat și dezvoltat celebrul ‚,power suit’’. Așadar, privind dincolo de stofă, 

vedem mesajele de emancipare, egalitate si profesionalism pe care femei precum Coco Chanel, Marlene Dietrich, Elsa 

Schiaparelli, Madonna, Donna Karan le transmiteau către lume de-a lungul secolului. 

Cuvinte cheie: costum, mesaj de emancipare, egalitate, revoluție, istorie. 

 

 

Istoria costumului feminin arată dezvoltarea societății, rolul și poziția femeii în societate. Schimbări 

majore se atestă în secolul 20, când tulburări sociale au fost reflectate și în costum atât pentru femei cât și 

pentru bărbați. 

 

Anul 1910 este caracterizat prin apariția «The Suffragette Suit». 

 
 

Primul costum 

feminin, oferind 

femeilor mai multă 

libertate în mișcare era 

purtat pentru  

combaterea legislației 

care urmărea 

impunerea corsetelor 

și a cămășii, nu mai 

scurtă de 1cm de la 

pământ acest costum.  

 

În timp ce acest costum nu numai că a ajutat femeia din anul 1910 să se potrivească mai bine cu stilul 

său de viață mai activ, a fost și un răspuns direct la fusta prostească (hobble) care a evoluat în acea perioadă. 

Astfel, cu un substrat feminist, s-au creat primele costume pentru femei. 

 

Anul 1920 este caracterizat prin apariția pe scenă a faimoase  Coco Chanel, care zicea: „Simplitatea este 

esența adevăratei eleganțe!” 

   

Coco Chanel,  rămâne a fi 

un simbol al stilului și a 

frumosului până în 

prezent. Odată cu crearea 

reprezentativului costum 

Chanel, Madame Coco ne 

eliberează de corsete și 

constrângeri printr-un 

cardigan nestructurat 

confecționat dintr-o stofă 

tweed, având celebrii  

 

nasturi metalici aurii și buzunare (revoluționare la vremea aceea) purtat alături de o fustă din aceeași stofă, cu 

lungimea până la genunchi. Alături de șiragul lung de perle, acesta urma să devină “noua uniformă” a femeii. 

 

Anul 1930 este caracterizat prin apariția costumul bărbătesc în cheie feminină. 
În acest an designerul Marcel Rochas dă naștere costumului cu umerii evidențiați peste linia naturală, 

întăriți cu pernițe de burete. În acești ani, Hollywood-ul devenise exponentul costumului prin incontestabilele 
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fashion icon-uri Marlene Dietrich și mai tânăra Katherine Hepburn. Dar nu, ele nu abordau costumul în 

maniera redefinită în cheie feminină, ci purtau costume bărbătești. A fost scânteia care a încurajat femeile să 

regândească limitele modei și tabu-urile purtării hainelor în funcție de sex. 
 

1940. „Siluetă de război” a dominat anii 40 din cauza limitării de materiale textile și necesitatea folosirii 

raționale ale acestora. În timpul celui de-al doilea război mondial, au fost necesare uniforme pentru militari. 

Ca urmare, îmbrăcămintea făcută cu mai puțină țesătură a devenit la modă și au apărut noi stiluri, cum ar fi cel 

militar. Pentru a reduce cantitatea de deșeuri, toate produsele au fost croite împreună cu uniformele bărbaților. 

Aceasta se poate datora și faptului că mai multe femei intrau în serviciile armate. În timpul războiului, armata 

a creat filiale pentru femei în fiecare dintre serviciile armate. 

   

Anul 1950 - Christian Dior introduce stilul “New Look”. În 1947, Christian Dior a prezentat colecția 

"New Look" ,schimbând istoria modei și oferindu-ne stilul modern "fit and flare". Acest stil ultra-feminin, 

dezvoltat de Dior, pentru a accentua forma unei femei, introducând silueta clepsidră, a fost o reacție la limitele 

bugetului din război - fustele sale au folosit 20 de metri de țesătură.  

 

   
 

Femeile au fost îndemnate să părăsească forța de muncă și să îmbrățișeze rolurile lor ca soții și mame. Această 

nemulțumire a dus la renașterea mișcării feministe în anii '60. 

 

Anul 1960 - Deceniul Casual. 

De-a lungul anilor 1960, îmbrăcămintea de ansamblu a fost la modă, iar costumele au devenit mai casual. 

A fost deceniul picioarelor dezgolite: fustele mini (mai sus de genunchi)  au devenit la modă pentru prima 

dată. Drepturile femeilor  au fost avansate prin Legea privind egalitatea salarială din 1963, Legea drepturilor 

civile din 1964 și Ordinul executiv prezidențial din 1967, care interzicea discriminarea pe criterii de sex în 

angajare. 
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1970 - “Le Smoking”. 

După un deceniu de mișcări de reformă pașnică în anii 1960, 1970 a adus schimbări în rolurile de gen, 

femeile cerând drepturi egale și pledează pentru o carieră în afara casei. Pantalonii pentru femei au devenit atât 

de uzuali în anii 1970, încât în 1972, guvernul S.U.A. permitea fetelor să poarte pantaloni în școlile publice. 

    
În 1970 Yves Saint Laurent introduce “le smoking”, primul costum couture cu pantaloni destinat 

femeilor, construit după varianta sa masculină. Stilul “power suit” al anilor 70 este definit ca fiind puternic, 

sexy, de o feminitate potentată chiar de jocul masculin-feminin. 

 

1980 -  Femeia puternică, costumul Armani.  

Designerul italian a reușit sa confecționeze costume adaptate corpului feminin, însa din stofe folosite cu 

precădere în industria hainelor bărbătești. Costumele sale impecabile au adus nota de seriozitate care lipsea 

smoking-urilor pentru femei purtate seara, astfel au ajuns standard-ul femeilor de cariera. 

       

Orice femeie care ocupa o  poziție în lumea afacerilor putea fi recunoscută după costumul Armani. În 

deceniul "femeii puternice", industria de modă s-a focusat pe jacheta inspirată de bărbați. Tendința a fost 

populară printre femeile corporative și, datorită emisiunilor TV precum și serialelor “Dynasty”, s-a răspândit 

dincolo de zidurile biroului. Ca urmare a popularității costumului, vânzările anuale de costume pentru femei 

au crescut cu aproape 6 milioane - un câștig de 600 milioane USD - între 1980 și 1987. Această creștere a 

costumelor ca produselor de îmbrăcăminte reflectă creșterea femeilor la locul de muncă, care s-a dublat de la 

20 la 36%. 



466 

1990 - Minimalism și creativitate individuală. Anii 90,  au reactivat necesitatea manifestării creativității 

individuale în alegerile vestimentare. 

   

Excesul din anii 1980 a creat o mahmureală de modă care a dus la minimalism,  negru, cremă și bej fiind 

culorile de bază. Designerii au pus accentul pe femeie, mai degrabă decât pe îmbrăcămintea ei. Participarea 

forței de muncă a crescut la sfârșitul anilor 1980, astfel femeile au câștigat libertatea financiară. Ele erau libere 

în alegerea stilului și hainelor. Un exemplu revoluționar este Madonna și influența sa asupra stilului epocii. În 

turneul sau din 1990, Blonde Ambition, purta un costum clasic cu dungi creat de Jean Paul Gaultier alături de 

camisole senzuale din matase si sutienul cu cupe de formă conuri. 

 

Femeile sunt o forță̆ independentă.  

Și astfel întâmpinăm mileniul cu cea mai largă paleta de alegeri care a existat de la debuturile costumului 

pentru femei încoace. Costumul feminin, timp de un secol, a evoluat cu pași grăbiți, ascunzând de fapt un 

mesaj de egalitate de sex și forță feminină. Costumul a devenit mijlocul de exprimare a profesionalismului 

feminin, limitat de atâtea secole. Încă din 2011 Wall Street Journal și Vogue decretau încheierea epocii 

demodatului pentru costum de business pentru femei. S-a încheiat etapa copierii siluetelor masculine, a mimării 

forței fizice prin umerii largi și șoldurile înguste. Femeile  sunt o forță, ele nu se mai simt obligate de mediul 

predominant masculin pentru a câștiga  forțat respectul, inclusiv prin mimetism vestimentar. 
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Summary. Your choice of garment is an honest reflection of your feelings in that particular moment. We 

have an emotional connection with some pieces because they are the representation of our soul. Knowing that 

you will be acquiring something that represents your feelings is an invaluable way of assuring its place in your 

life. When you think about knitting, you might picture grandmas clicking big wooden needles. However, knitting is 

everywhere, producing almost everything we put in contact to our skin each day, from socks and t-shirts to hoodies and 

beanies. Moreover, thousands of years before it was first invented, new kinds of knitting are invented and used to create 

new garments. Knitting is the process of using two or more needles to loop yarn into a series of interconnected loops in 

order to create a finished garment or some other type of fabric. The word is derived from knot, thought to originate from 

the Dutch verb knutten, which is similar to the Old English cnyttan, “to knot”. Its origins lie in the basic human need for 

clothing for protection against the elements. More recently, hand knitting has become less a necessary skill and more a 

hobby.  

Key words: knitwear, technology, weaving machines, seamlessness, knitting technique, 3D scanning. 

 

 

Introduction 

Most of us probably would not think of a plain, t-shirt as a piece of technology, but this is the result of 

thousands of years of engineering, which is shaped by repeated waves of technologies. One of the oldest 

surviving items of clothing is a pair of Egyptian socks, with an early form of knitting that used one needle[2]. 

Across the globe, there is a rise in demand for knitwear products. Globally, there has been an increase 

in sales of knitwear products, which are part of the fashion industry. 

The global fashion industry is expected to increase from 408 Billion US$ in 2017 to over 706 Billion 

US$ in 2022, rising at a rate of 11.6%.  In terms of product type, knitwear are classified into innerwear, t-shirts 

and shirts, sweaters and jackets, sweatshirts and hoodies, shorts and trousers, evening dresses, suits and 

leggings, and accessories. Based on material type, it is classified into natural, synthetic, and blended. Based 

on consumer group, it is segmented into men, women, and kids. [3] 

 

 
Fig 1. A pair of Egyptian socks [2] 

 

Study case 

During the industrial revolution, knitting and weaving machines became automated. The first automated 

loom, introduced in the early 1800s, was the forefather to the modern computer, utilizing early binary code. 

When Silicon Valley was still farmland, innovations in the textile industry were shaping the globe, sparking 

revolutions across the world. [2] 

In the near future, however, this largely invisible tech might soon be seen at the frontier of technology 

again as designers dream of new possibilities with electronically enabled textiles.[2] 
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The 21-st century has seen a resurgence of knitting. This resurgence can be noted in part to coincide 

with the growth of the internet and internet-based technologies, as well as the general "Handmade Revolution" 

and interest in DIY crafts [1]. 

Natural fibers from animals, such as alpaca, angora and merino and plant fibers, chiefly cotton, have 

become easier and less costly to collect and process and therefore more widely available. Exotic fibers, such 

as silk, bamboo, yak and qiviut are growing in popularity as well. The yarn industry has started to make novelty 

yarns, which produce stunning results without years of knitting experience. Designers have begun to create 

patterns which work up quickly on large needles, a phenomenon known as instant-gratification knitting.[1] 

As time and technology change, so does the art of knitting. The internet allows knitters to connect, share 

interests and learn from each other, whether across the street or across the globe. Among the first internet, 

knitting phenomena was the popular Knit List, with thousands of members. In 1998, the first online knitting 

magazine, Knit Net, began publishing. (It suspended publication with its 54th edition in 2009.) Blogging later 

added fuel to the development of an international knitting community.[1] 

On 14 January 2006, author and knit-blogger Stephanie Pearl-McPhee, otherwise known as Yarn Harlot, 

challenged the knitting world to participate in the 2006 Knitting Olympics. To participate, a knitter committed 

to casting-on a challenging project during the opening ceremonies of the 2006 Winter Olympics in Torino, and 

to have that project finished by the time the Olympic flame was extinguished sixteen days later. By the first 

day of the Olympics, almost 4,000 knitters had risen to the challenge.[1] 

As another sign of the knitting's popularity in the early 21st century, a large international online 

community and social networking site for knitters and crocheters, Ravelry, was founded by Casey and Jessica 

Forbes in May 2007. At first available by invitation only, the site connects knitting and crochet enthusiasts 

around the world and, as of May 2016had over 6.21 million registered users.[1] 

According to Despina Papadopoulos, the founder of Principled Design, knitting also has special 

attributes that are particularly suited towards advanced applications. Principled Design recently collaborated 

with Ralph Lauren for the battery-powered, self-heating 2018 US Winter Olympic Team Jackets, and 

Papadopoulos described modern knit technology as an expansion of control over form, especially with the 

integration of conductive yarns.she also said that we have more control in terms of dimensionality than we 

have with woven fabric and that dimensionality gives us the ability to manipulate the structure of the fabric as 

well as to create pockets, to create layered structures that make incorporating electronics seamless, hidden, in 

a way that you cannot with other technologies.[2] 

Thanks to the evolution of technology, the knitiing process had to evolve and for this, the re-evaluating 

of the most basic component of knitting like the needle, which had been used for more then 150 years, had to 

be done. 

 

 
 

Fig 2. Re-evaluated needle [2] 

  

For this the companies had examined it`s strengths and weaknesses, and reinvented it. They optimized 

the knitting machine by doubling the number of needle beds from 2 to 4 and improved the design system for 

easier-o-use programming software and 3D simulation capability. 
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Fig 3. 3D simulation 

 

  
 

Fig 4. 3D knitting 

 

Advanced knitting offers something past seamlessness approaching invisibility. Not only does it enable 

clothing makers to hide hard electronics, it even lets them create electrical components from the actual yarn—

sensors that are an integral part of the garment and not tucked in or laminated on top. 

For example, a knit machine programmer can create a small “patch” of conductive yarn, stack a non-

conductive above it, and then another conductive patch on top of that to make a sandwich. As the two 

conductive sections get closer together, they make more and more contact through the non-conductive but 

porous sandwich “filling.” This increased conductivity can be measured by a microchip to create a pressure 

sensor which, when built into a sock, could measure stride and footfall for runners or balance indicators in 

elderly patients who are prone to falling.[2] 

This knitting technique can also be used to create stretch, temperature, and humidity sensors and even 

begin analyzing sweatiness which can convey the stress level of the user—applications currently in 

development for consumer products. Ultimately, 3D knit structures can become a plethora of sensors and 

actuators, antennae, and even allow for computer interaction through soft, knit protrusions that serve as buttons, 

or planar pads for gesture sensing.[2] 

One of the greatest challenges in the development of smart textiles has been making garments that are 

machine washable over time. The way most companies have tackled this problem is to include a removable 

“puck” (as it’s called in the industry), which contains the device’s battery and computer control. Lights, 

vibration motors, sensors, and the like remain in the garment and are either encased in plastic or laminate tapes 

for waterproofing, or are comprised of the conductive fibers themselves which are largely impervious to the 

washing processes.[2] 

Companies like Sensoria are already selling clothing with smart sensors laminated onto their products, 

but, crucially, knit production technology may soon enable all of this straight from the machine, without the 

secondary process of lamination, resulting in a cheaper, more streamlined product that’s nearly 

indistinguishable from the knitwear we are familiar with today. 

Yoel Fink, a professor of material sciences at MIT and the founder and CEO of Advanced Functional 

Fabrics of America (AFFOA), and his researchers were working on a battery-scarf knit from yarn containing 

lithium-ion components so that the textile itself stores energy, a fabric that changes colors with minimal power 

needs and a baseball-cap that translates light from common ceiling mounted LED bulbs into audio. They also 

work on some some normal all-black yoga pants that come alive with miniature, green LED lights.[2] 

https://wyss.harvard.edu/soft-and-stretchy-fabric-based-sensors-for-wearable-robots/
https://wyss.harvard.edu/soft-and-stretchy-fabric-based-sensors-for-wearable-robots/
https://skiin.com/products/
https://skiin.com/products/
http://store.sensoriafitness.com/sensoria-fitness-smart-socks


470 

 

 
 

Fig 5. All-black yoga pants with green LED lights [2] 

 

The leggings are being developed through one of the techniques being pioneered at AFFOA for the 

fabrication of what is called “advanced yarns,” fibers containing conductors, insulators, and semi-

conductors—the same necessary ingredients for a computer chip. To make the “yarn,” a cylinder of these three 

ingredients about 12 inches tall and six inches wide is heated and drawn out until it becomes incredibly thin.[2] 

In this case, a hair-like black yarn which is then knit into yoga pants. To make these leggings without such 

yarns, you’d need to manually laminate silicon-mounted LEDs onto the surface of the pants one at a time, 

creating something uncomfortable, delicate, and very expensive. AFFOA’s version, on the other hand, is nearly 

indistinguishable from standard, athleisure-style leggings—except they can light up for a night-time jog.[2] 

Knitting has this exquisite control that you get along with the garment capability. There are many more 

degrees of freedom in knitting in terms of being able to build structures. Basically, we can have incredibly 

control over how a garment is shaped and where sensors and are placed on the body. This also means that 

garments can be extremely customizable at a low cost. Already today, designers have used 3D scanning to 

create clothing specifically tailored to its wearers. In the near future, customers could be inputting biological 

specifics to tailor their chosen suite of sensors and actuators to integrate seamlessly with their unique 

biology.[2] 

The professionals agree that the costs will be coming down on technologically enhanced cloth, and this 

will fundamentally change the way in which we interact with technology—and hence, each other and our 

environments. Textile and humanity are inseparable, so it could become a perfect computing platform, and 

that’s part of the disruption we are trying to make. 

In the end, the smart apparel of the future could fundamentally change how we think about clothing, 

shifting it from a good to service.  

 

Conclusion 

After 20 years of innovation, the revolution has finally caught on. Knitwear is no longer limited to the 

typical sweater. Knitting will always be a challenging project to look forward to. It is like a whole new world 

has opened, a world full of possibilities because there is endless thing to learn from and patterns to follow. 

More and more people are and will choose knitting because it is comfortable, fun and productive.  

In fact, I can conclude that the story of knit and knitwear is far from over. 
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