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PREFAŢĂ 

Arta textilă naţională reprezintă un fenomen artistic complex, cristalizat în baza unor 

frumoase tradiţii multiseculare, oferind un bogat suport cultural-artistic şi cultural-educativ 

pentru dezvoltarea creativităţii studenţilor. 

Demersul ştiinţific şi metodologic pentru cercetarea problemelor de dezvoltare a 

creativităţii studenţilor în vastul şi complexul domeniu al artei textile se impune în cadrul 

educaţiei artistice  în zilele noastre cu o deosebită acuitate, implicând şi o mare responsabilitate 

pentru modernizarea învăţământului superior în domeniul Artelor plastice din Republica 

Moldova. 

În acest context lucrarea de faţă prezintă sinteza unei vaste şi îndelungate experienţe 

profesionale în domeniul educaţiei artistice, o încununare a experienţei de peste 15 ani de 

aplicare în practică a principiilor profesioniste în procesul creaţiei la cursul de Artă Textilă. 

Lucrarea se adresează cadrelor didactice şi studenţilor facultăţilor de Arte Plastice. Implicit 

lucrarea aduce o contribuţie în elaborarea pe temeiuri ştiinţifice a unei metodologii de dezvoltare 

a creativităţii în domeniul artei textile pentru învăţământul superior artistic. 

Valorificarea cadrului metodologic de dezvoltare a creativităţii artistice la studenţi, în arta 

textilă, serveşte ca obiectiv de bază în cadrul acestei lucrări. Ne-am axat pe acest aspect deoarece  

în literatura de specialitate problema de faţă este mai puţin abordată, iar practica formării 

profesionale iniţiale la facultatea de Arte Plastice şi Design a UPS „I. Creangă” necesită 

formarea personalităţii creatoare a tineretului studios, aceasta fiind indispensabilă viitorului 

profesor de arte plastice şi de educaţie tehnologică. Specificul artei şi cunoaşterii artistice ne-a 

orientat spre valorificarea unei astfel de metodologii care să răspundă principiului creării valorii 

artistice prin explorarea elementelor limbajului plastic în compoziţii textile.  

Concomitent lucrarea îşi propune să stabilească evoluţia în plan istoric a ideilor şi 

conceptelor cu privire la creativitate, limbajul artistic în artele plastice şi la metodologiile 

specifice de dezvoltarea a creativităţii. Mai mult ca atât, se încearcă de a stabili reperele 

epistemologice ale elementelor limbajului plastic în operele de artă textilă. 

Metodologia de aplicare a elementelor limbajului plastic, elaborată în cadrul lucrări de 

faţă, va contribui nemijlocit la dezvoltarea creativităţii artistice în procesul receptării-

reproducerii operelor de artă textilă. 

Pornind de la specificul cursului Arta Textilă, am construit conceptul analitic în 

elaborarea conţinuturilor curriculare la cursul de artă textilă, disciplina Imprimeu artistic, unde 

sunt determinate detaliat obiective, conţinuturi, metode şi activităţi, fapt care va facilita în mare 

măsură atât activitatea profesională a cadrelor didactice, cât şi a studenţilor. 
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Sistematizarea conţinuturilor curriculare pentru cursul de Artă Textilă în această lucrare 

vor contribui la optimizarea activităţilor creative a studenţilor prin aplicarea creativă a 

tehnologiilor de bază a Imprimeului artistic. Tehnologiile de bază sunt prezentate ca unele dintre 

numeroase metode specifice de aplicare a elementelor limbajului plastic în arta textilă. 

În vederea dezvoltării creativităţii artistice s-a conturat necesitatea perfecţionării şi 

elaborării unei noi programe analitice la disciplina Imprimeu artistic în contextul metodologiei 

propuse, având scopul de a ridica nivelul creativităţii artistice şi calitatea procesului de instruire 

artistico-plastică. Structura metodologiei educaţionale este analizată şi descrisă prin următoarele 

componente: obiective, conţinuturi, metode specifice de aplicare a elementelor limbajului 

plastic, procedee şi mijloace tehnice şi evaluarea nivelului creativităţii a lucrărilor elaborate de 

studenţi, în vederea  realizării scopului – dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi. 

Pentru eficientizarea procesului educaţional în cadrul activităţilor creative sunt propuse 

patru etape de lucru:  

 Elaborarea compoziţiilor creative; 

 Prelucrarea materialelor textile; 

 Executarea compoziţiilor creative în tehnicile de bază a imprimeului artistic; 

 Prezentarea şi evaluarea compoziţiilor creative  la vizionare-examen. 

Valoarea practică aplicativă a acestei lucrări constă în elaborarea unui sistem de metode 

de studiere şi aplicare a elementelor limbajului plastic: 

 metoda transformării elementelor limbajului plastic de la simplu la compus;  

 metoda transformării elementelor limbajului plastic prin geometrizare;  

 metoda elaborării formelor plastice prin geometrizare creativă;  

 metoda elaborării formelor noi, creative cu aplicarea elementelor limbajului plastic; 

 metoda transformării elementelor limbajului plastic în motive ornamentale;  

 metoda aplicării simbolicii formelor limbajului plastic;  

 metoda studierii corelaţiei dintre simbolul plastic şi simbolul geometric;  

 metoda transformării elementelor limbajului plastic în structuri frontale;  

 metoda transformării elementelor limbajului plastic în structuri volumetrice. 

Ghid metodic dezvălui, de asemenea, şi metode de elaborare a structurilor frontale ca 

metodă intermediară între crearea compoziţiilor frontale tradiţionale şi elaborarea structurilor 

spaţial-volumetrice. Pe lângă compoziţiile frontale sunt prezentate şi scheme cu consecutivitatea 

elaborării structurilor volumetrice, fapt care va permite studenţilor să înţeleagă principiul 

elaborării structurilor volumetrice pentru a crea compoziţii creative tridimensionale. 
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Pentru eficientizarea aplicării metodologiei propuse au fost stabilite criterii de evaluare  a 

nivelului creativităţii studenţilor în cadrul activităţilor creative la cursul de artă textilă. 

Metodele de studiere şi aplicare a elementelor limbajului plastic, prezentate în aceasta 

lucrare, pot fi implementate în orice curs de artă textilă pentru facultăţile cu profil artistic . 

Utilizarea  metodologiei de dezvoltare a creativităţii studenţilor la orele de artă textilă în 

contextul materialelor elaborate, analizate şi prezentate în lucrarea de faţă va facilita ridicarea 

calităţii instruirii şi modernizarea învăţământului superior în domeniul Artelor Plastice din 

Republica Moldova – o prerogativă a timpului conform convenţiilor procesului Bologna. 
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1. CONCEPTUL METODOLOGIC AL DEZVOLTĂRII CREATIVITĂŢII ARTISTICE 

LA STUDENŢI FACULTĂŢILOR DE ARTE PLASTICE ÎN CADRUL CURSULUI DE 

ARTĂ TEXTILĂ 

 

1.1 Conceptualizarea metodologiei dezvoltării creativităţii artistice la studenţi  

Dezvoltarea creativităţii artistice a studenţilor artişti plastici pedagogi este o activitate 

specifică cunoaşterii artistic-estetice care se realizează pe principiile artei-receptării-creaţiei-

interpretării artistice, combinate cu principiile pedagogice de formare profesional-artistică în 

domeniul artelor plastice. Caracterul specific al cunoaşterii artistic-estetice al formării 

profesional-artistice în artele plastice reclamă cu necesitate şi o metodologie particulară de 

dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor, întemeiată epistemiologic pe valorificarea-

crearea operelor de artă plastică prin descifrarea/aplicarea elementelor limbajului plastic într-un 

sistem specific de activitate profesional artistică. 

Lucrarea de faţă prezintă metodologia didactică particulară elaborată în cadrul 

experimentului pedagogic realizat pe parcursul anilor 2002-2009, pentru realizarea eficientă a 

procesului dezvoltării creativităţii artistice la studenţii facultăţilor de arte plastice în cadrul 

cursului de artă textilă. 

În procesul dezvoltării creativităţii artistice, am stabilit că metodologia reprezintă 

„ansamblul tehnicilor şi cunoştinţelor practice” pentru a organiza, a testa şi asigura 

funcţionalitatea instituţiei de învăţământ la nivel de sistem. Astfel, în procesul elaborării 

metodologiei didactice vom proiecta: obiectivele, conţinuturile, metodele, procedeele, 

modalităţile de evaluare. Toate punctele de referinţă în cadrul metodologiei propuse au fost 

analizate şi elaborate în cadrul activităţilor instructiv-practice cu studenţii. Prin elaborarea şi 

aplicarea metodologiei respective vom contribui la procesul dezvoltării creativităţii artistice la 

studenţi. 

Factorii dominanţi care participă în procesul instruirii sunt personalitatea creatoare a 

studentului, personalitatea profesorului şi procesul de colaborare-interacţiune profesor/student. 

În acest context, putem afirma că pentru elaborarea metodologiei în procesul instruirii artistice 

este necesară studierea particularităţilor personalităţii creatoare (în cercetarea noastră se are în 

vedere personalitatea studentului). Prin urmare, am determinat particularităţile psihice şi 

acţionale ale studenţilor în procesul dezvoltării creativităţii: procesele psihice cognitive; 

componentele psihologice principale ale personalităţii creatoare. 



 8 

Precizarea proceselor psihice şi nivelul dezvoltării intelectuale şi practice (profesionale) 

ale studentului sunt determinate de mai mulţi factori:  

 particularităţile proceselor cognitive (atenţie, memorie, imaginaţie, gândire, spirit de 

observaţie); 

 nivelul, capacităţile şi pregătirea profesională în artele plastice; 

 interesul faţă de activităţile creative în domeniul artei plastice; 

 stilul şi formele activităţii universitare şi modul cum îşi foloseşte timpul liber [35, p. 57].  

Pentru determinarea nivelului creativităţii personalităţii creatoare sunt necesare însuşirile 

psihologice principale ale personalităţii creatorului: temperamentul, aptitudinile, înclinaţiile, 

interesele şi aspiraţiile, caracterul (atitudinile, convingerile, calităţile morale). 

Printre cei mai importanţi factori menţionăm personalitatea profesorului care asigură 

formarea şi pregătirea personalităţii creatoare a tinerelor generaţii şi pregătirea lor profesională, 

creativă în instituţiile de învăţământ.  

Susţinem opinia lui I. Bontaş, care a semnalat printre calităţile principale ale 

personalităţii profesorului următoarele:  

 o înaltă pregătire de specialitate (specialist de înaltă calificare şi competenţă în artele 

plastice); 

 capacitate de creaţie ştiinţifică (om de ştiinţă);  

 orizont cultural larg (om de cultură);  

 pregătire, competenţă, tact şi măiestrie psihopedagogică;  

 preocupare şi capacitate de perfecţionare profesională şi psihopedagogică continuă;  

 profil moral-civic demn (om de înaltă probitate morală); 

 capacitate managerială [35, p. 234].  

În procesul de predare – învăţare există problema interacţiunii profesor/student pentru a 

asigura învăţarea eficientă, deplină, care, în cazul nostru, va contribui la dezvoltarea creativităţii 

artistice – scopul principal al cercetării noastre.  

În acest context, pentru dezvoltarea potenţialului creativ între profesor şi studenţi sunt 

importante relaţiile de tip democratic: îndrumare, cooperare, înţelegere, încredere şi ajutor. 

Astfel, cunoaşterea căilor de dezvoltare a creativităţii va contribui la dezvoltarea 

capacităţilor şi aptitudinilor plastice ale studentului (subiectul cercetării) în creaţia artistică. 

Sarcina profesorului este să depisteze aceste aptitudini şi să le dezvolte prin activităţi bine 

planificate, îmbunătăţind în acest fel activitatea creativă artistică a studentului prin aplicarea 

tehnologiei educaţionale propuse în acest capitol.  
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Aşadar, în procesul de instruire este important nu doar rezultatul, ci şi mijloacele, căile de 

realizare ale scopurilor.  

În urma cercetării particularităţilor personalităţii creatoare, am constatat că tineretul 

studios, în procesul creator din domeniul artelor plastice, se caracterizează prin dezvoltarea şi 

manifestarea aptitudinilor şi atitudinilor. Iată de ce instituţiile de învăţământ trebuie să le asigure 

studenţilor un nivel profesional înalt, prin care să se poată realiza orientarea profesională a 

personalităţii creatoare. 

În acest sens, pentru o dezvoltare eficientă a aptitudinilor creative ale studentului este 

necesară respectarea următoarelor condiţii: 

 implicarea studentului în procesul creator; 

 activizarea procesului creator prin diferite moduri de activitate (activitatea artistico-plastică); 

 activizarea procesului creator prin diferite tehnici specifice artelor textile; 

 îndrumarea şi monitorizarea personalităţii creatoare în procesul creator; 

 crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea personalităţii creatoare. 

Studiul particularităţilor personalităţii creatoare ne-a demonstrat că pentru creaţia în 

domeniul artelor plastice sunt necesare aptitudini speciale, care pot fi dezvoltate în activitatea de 

predare şi învăţare. În acest context, învăţământul superior contribuie la dezvoltarea unui amplu 

spectru de aptitudini ale studentului. Prin urmare, este necesar să-i oferim studentului 

posibilitatea să se manifeste într-o activitate susţinută de profesor cu un amplu diapazon de 

procedee, mijloace şi tehnici plastice. Cea mai eficientă cale de dezvoltare a aptitudinilor 

individuale constă în familizarea tuturor studenţilor cu activitatea creatoare productivă, în care 

vor fi elaborate şi executate multiple lucrări în domeniul artelor plastice.  

În cadrul cercetării noastre, activitatea creatoare este prezentată şi abordată prin 

activitatea plastică creativă în procesul dezvoltării creativităţii artistice. Or, aptitudinea este o 

însuşire psihică, care se constituie şi se manifestă în şi prin activitate.  

Activitatea creatoare poate fi analizată şi prezentată prin următoarea formulă:  

Subiect + Subiect = Activitate 

În formula propusă primul subiect reprezintă personalitatea profesorului, iar cel de-al 

doilea subiect – personalitatea studentului în procesul de predare–învăţare creativă. 

În procesul de predare–învăţare vom analiza structura procesului de instruire (Figura 1). 
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Figura 1. Structura procesului de instruire 

 
 

Prin urmare, în baza structurii procesului de instruire am aplicat un Model al 

interacţiunii profesor/student pentru a asigura învăţarea eficientă, în scopul determinării şi 

demonstrării procesului de optimizare a creativităţii studentului în activitatea de instruire 

artistică. 

În modelul aplicat, vom determina etapele şi particularităţile activităţii de predare–

învăţare în procesul dezvoltării creativităţii artistice, specifice artelor plastice. Modelul 

interacţiunii profesor/student este prezentat în Figura 2. 

Figura 2. Modelul interacţiunii profesor/student 
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Îndrumarea. 

Cooperarea. 

Înţelegerea. 

Încrederea. 

Ajutorul. 

Stimularea. 

Analiza. 

Selectarea. 

Compararea. 

Sinteza. 

Perceperea. 

Aplicarea. 

Compunerea şi descompunerea. 

Combinarea şi recombinarea ideilor. 

Mecanismul mişcării obiectului-scop 

Metodele de studiere elementelor limbajului plastic. 

Aplicarea creativă a elementelor limbajului plastic. 

Studiul tehnicilor de bază ale imprimeului artistic (batik). 

Aplicarea creativă a tehnicilor de bază ale imprimeului artistic (batik). 

Scopul: Dezvoltarea personalităţii creative a studentului  

 

Concluzionând, putem afirma că în Modelul interacţiunii profesor/student este determinat 

procesul amplu – activitatea profesorului şi activitatea studentului – care contribuie la realizarea 

scopului. Or, în cercetarea noastră scopul rezidă în dezvoltarea personalităţii creatoare a 

studentului în cadrul cursului de artă textilă.  

În contextul determinării scopului – dezvoltarea creativităţii artistice – au fost prelucrate 

şi formulate sarcinile concrete pentru dezvoltarea personalităţii creatoare: 

1. Implicarea studentului în activitatea creatoare: aplicarea metodelor creative; executarea 

lucrărilor practice; aplicarea cunoştinţelor de compoziţie, a elementelor limbajului plastic, a 

cunoştinţelor despre tehnicile specifice artelor textile; 

2. Formarea la studenţi a priceperilor artistice care vor facilita dezvoltarea activităţii creatoare; 

3. Dezvoltarea atitudinilor şi aptitudinilor în procesul rezolvării problemelor creative. 

Concomitent, am determinat următoarele principii care stau la baza proiectării 

metodologiei dezvoltării creativităţii artistice: 

 dezvoltarea multilaterală a personalităţii creatoare a studentului; 

 dezvoltarea interesului permanent pentru activitatea artistico-plastică în procesul creator; 

 alegerea amplă şi diversă a materialelor didactice (teoretic, practic, vizual); 

 repetarea continuă a materialului didactic presupune mai multe exerciţii şi variante de lucru 

(crochiuri, schiţe, probe); 

 executarea tehnologică corectă a lucrărilor de creaţie sub îndrumarea profesorului; 

 proiectarea procesului individualizat al învăţării prin elaborarea şi aplicarea metodelor 

specifice. 

Structura metodologiei dezvoltării creativităţii artistice la studenţi este reprezentată în 

Figura 3.  
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Figura 3. Structura metodologiei dezvoltării personalităţii creatoare 
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Printre obiectivele fundamentale metodologiei dezvoltării creativităţii artistice pentru 

cursul de artă textilă vom semnala: 

1. elaborarea conţinuturilor; 

2. dezvoltarea personalităţii creatoare în cadrul activităţilor artistice; 

3. optimizarea aptitudinilor specifice artelor plastice: fluiditatea, flexibilitatea, capacitatea de 

elaborare, originalitatea; 

4. activizarea abilităţilor creative generale: creativitatea gândirii, sensibilitatea estetică, 

dezvoltarea memoriei vizuale, a imaginaţiei creatoare; 

5. dezvoltarea atitudinilor creative (interesul faţă de procesul creator – executarea produsului 

creator în domeniul artei textile); 

6. implicarea personalităţii creatoare în procesul creator din domeniul artelor plastice.  

Obiectivele determinate vor dinamiza procesul creator şi vor contribui la dezvoltarea 

creativităţii artistice la studenţi. 

Concomitent, în cadrul metodologiei dezvoltării creativităţii artistice au fost determinate 

şi elaborate conţinuturi teoretice şi practice printre care: 

 studiul teoretic al elementelor limbajului plastic; 

 particularităţile elementelor limbajului plastic, simbolica elementelor şi formelor plastice, 

semnele plastice şi semnificaţia lor; 

 grupul de elemente ale limbajului plastic inerente procesului creator; 

 sistemul de aplicare creativă a elementelor limbajului plastic în compoziţii creative; 

 simbolurile plastice şi simbolurile geometrice; 

 corelaţia simbolurilor plastice cu simbolurile geometrice; 

 transformarea elementelor limbajului plastic în forme frontale, volumetrice şi spaţial-

volumetrice; 

 elaborarea formelor volumetrice prin aplicarea formulei punct–linie–volum în procesul 

elaborării formelor noi, creative; 

 executarea produselor creatoare în tehnicile de bază ale Imprimeului artistic. 

După determinarea conţinuturilor teoretice şi studierea particularităţilor limbajului plastic 

este evidentă şi necesitatea determinării şi elaborării:  

 criteriilor de evaluare a creativităţii artistice la studenţi; 

 activităţilor de formare a creativităţii studenţilor în cadrul cursului de artă textilă Imprimeul 

artistic; 

 metodelor de studiere şi de aplicare a elementelor limbajului plastic; 
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 procedeelor specifice tehnicilor imprimeului artistic. 

În concluzie, menţionăm scopurile proiectării şi promovării metodologiei dezvoltării 

creativităţii artistice elaborate: 

 dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi reprezintă un proces amplu, care este reflectat în 

cercetarea noastră prin abordarea procesului creator, personalităţii creatoare şi produsului 

creator; 

 determinarea etapelor procesului dezvoltării creativităţii artistice; 

 dezvoltarea personalităţii creatoare a studentului în cadrul cursului de artă textilă ca o 

componentă-cheie în procesul dezvoltării creativităţii artistice; 

 determinarea criteriilor de evaluare a creativităţii artistice la studenţi; 

 dezvoltarea creativităţii artistice va fi posibilă în cadrul experimentului nostru prin elaborarea 

şi implementarea metodelor de studiere şi aplicare a elementelor limbajului plastic, 

procedeelor specifice tehnicilor imprimeului artistic în cadrul activităţilor creative. 

 

 

1.2. Strategia studierii elementelor limbajului plastic la cursul de artă textilă  

În procesul proiectării metodologiei dezvoltării creativităţii artistice scopul este formulat 

în următorii termeni: dezvoltarea şi formarea personalităţii creatoare a studentului; optimizarea 

aptitudinilor creatoare; asigurarea şi crearea condiţiilor pentru activitatea variată a 

studentului. 

În cadrul procesului de dezvoltare a creativităţii artistice la studenţii facultăţilor de artă 

plastică, propunem un sistem de metode de studiere şi aplicare a elementelor limbajului plastic 

la cursul de Artă textilă. Dezvoltarea creativităţii prin studierea simbolicii formelor şi aplicarea 

creativă a acestora este o problemă foarte importantă în procesul realizării compoziţiilor 

decorative abstracte. Această problemă este actuală pentru disciplinele de bază care ţin de 

domeniul artei textile – imprimeul, tapiseria, broderia – din cadrul învăţământului superior 

artistic. 

Realizarea obiectivelor determinate în cadrul metodologiei didactice propuse de noi în 

cercetarea de faţă a fost realizată prin elaborarea şi aplicarea unui sistem de metode pentru 

dezvoltarea creativităţii artistice.  

Obiectivele metodologiei studierii şi aplicării a elementelor limbajului plastic la cursul de 

artă textilă:  

 iniţierea studentului în teoria limbajului plastic; 
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 iniţierea studentului cu potenţialul expresiv al formelor plastice; 

 studierea şi aplicarea elementelor limbajului plastic;  

 studierea simbolicii formelor plastice; 

 aplicarea semnificaţiei formelor plastice în limbajul plastic;  

 aplicarea elementelor limbajului plastic la nivel conştient; 

 elaborarea formelor plastice prin transformare plastică; 

 elaborarea compoziţiilor creative. 

În metodologia dezvoltării creativităţii artistice, personalitatea creatoare a studentului 

poate fi apreciată prin sinteza şi interacţiunea componentelor formulei: personalitate creatoare – 

proces creator – produs creator.  

Figura 4. Metodologia dezvoltării creativităţii artistice în cadrul cursului de artă textilă 

 
 

Figura 4 reprezintă metodologia dezvoltării creativităţii artistice în cadrul cursului de artă 

textilă, prin care, evident, procesul dezvoltării creativităţii artistice nu poate fi realizat fără 

dezvoltarea multilaterală a personalităţii creatoare (am reflectat corelaţia şi interacţiunea 

personalităţii creatoare, procesului creator şi produsului creator în procesul amplu de 

dezvoltare a creativităţii artistice). 
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În cadrul acestei metodologii, personalitatea creatoare este însuşi studentul din 

instituţiile de învăţământ artistic superior: 

 personalitatea creatoare participă în procesul creator (studierea limbajului plastic, 

aplicarea limbajului plastic, elaborarea compoziţiilor creative, utilizarea tehnologiilor de 

bază în arta textilă); 

 personalitatea creatoare realizează şi elaborează produsul creator – lucrările plastice 

creative: compoziţii frontale, structuri textile bidimensionale, structuri textile 

tridimensionale. 

Metodologia studierii şi aplicării elementelor limbajului plastic în dezvoltarea creativităţii 

artistice în domeniul artei textile este reprezentată în Figura 5. 

Figura 5. Metodologia studierii şi aplicării elementelor limbajului plastic în dezvoltarea 

creativităţii artistice în domeniul artei textile 
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După cum observăm, în procesul elaborării metodologiei dezvoltării creativităţii artistice 

la studenţi, am elaborat un sistem de metode de studiere (cunoaştere, înţelegere, descifrare a 

simbolicii formelor în limbajul plastic), de transformare şi de aplicare a acestora în compoziţii 

decorative de artă textilă, în scopul optimizării creativităţii studenţilor (Figura 5). 

Implicit, metodologia studierii şi aplicării elementelor limbajului plastic în domeniul artei 

textile ne permite să urmărim consecutivitatea procesului de studiere, transformare şi aplicare a 

elementelor limbajului plastic în procesul de creaţie în artele plastice. Această consecutivitate 

oferă posibilitatea de elaborare a unui concept demonstrat în continuare în instruirea artistico-

plastică textilă în vederea dezvoltării creativităţii artistice la studenţi. 

Problema-cheie rezidă în utilizarea celor mai eficiente metode de declanşare a 

creativităţii studenţilor prin descoperirea şi cercetarea diverselor posibilităţi de studiere şi de 

aplicare conştientă a elementelor limbajului plastic, a simbolicii formelor plastice, pentru 

elaborarea compoziţiilor creative. 

Prin urmare, studierea elementelor limbajului plastic contribuie la cunoaşterea şi 

înţelegerea caracteristicilor generale şi a celor specifice ale acestora. Elementele limbajului 

plastic propuse pentru studiere sunt: punctul, linia, şi formele plastice: spirala, spirala 

dreptunghiulară, cercul, dreptunghiul, pătratul, rombul.  

Utilizarea mai multor tipuri de informaţii reprezintă una dintre condiţiile principale 

pentru elaborarea metodologiei dezvoltării creativităţii artistice la studenţi. Astfel, pentru 

stimularea procesului creator în elaborarea şi executarea lucrărilor plastice din domeniul artelor 

textile, este necesară folosirea a patru tipuri de informaţii stocate, specifice artelor plastice: 

informaţia figurală sau senzorial-perceptivă care include informaţia vizual-figurativă, 

informaţia semantică, informaţia simbolică, informaţia comportamentală. 

Structura elaborării produsului creator prin studierea şi aplicarea elementelor limbajului 

plastic în baza cursului de artă textilă este reprezentată în Figura 6. 
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Figura 6. Structura elaborării produsului creator prin studierea şi aplicarea elementelor 

limbajului plastic în baza cursului de artă textilă 
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Metodele elaborate în cercetarea noastră pot fi aplicate în realizarea creativă a mai multor 

activităţi creative în cadrul cursului de artă textilă Imprimeul artistic.  

Structura elaborării produsului creator în cadrul metodologiei dezvoltării creativităţii 

artistice, determinată şi implementată, contribuie la dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi. 

Metodele de studiere şi aplicare a elementelor limbajului plastic propuse de noi facilitează 

procesul specific elaborării compoziţiilor creative la activităţile de artă textilă. Implementarea 

eficientă a cestora ne-a condus la următoarele concluzii: 

 studiul elementelor limbajului plastic prin utilizarea metodologiei de transformare a formelor 

constituie un reper pentru crearea compoziţiilor decorative la cursurile de artă textilă 

(imprimeu, tapiserie); 

 aplicarea creativă a metodologiei de transformare a elementelor limbajului plastic şi a 

formelor plastice constituie reperul principal în crearea compoziţiilor decorative creative la 

cursurile de artă textilă.  

Acest proces creator va confirma următoarele aspecte: 

 cunoaşterea modalităţilor de elaborare a lucrărilor complexe textile va contribui la 

dezvoltarea capacităţilor creative ale studenţilor şi a aptitudinilor lor de aplicare conştientă a 

elementelor limbajului plastic; 

 aplicarea creativă a legităţilor de transformare a elementelor limbajului plastic şi formelor 

plastice va contribui la elaborarea compoziţiilor plastice originale; 

 în artele textile aplicarea simbolicii reprezintă un procedeu esenţial al creaţiei, activităţile 

creative sunt mijloacele de dezvoltare estetică în procesul creator al tineretului studios. 

Procesul elaborării structurilor frontale şi spaţial-volumetrice sunt introduse pentru 

ridicarea nivelului creativ în procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi.  

 

1.3. Criterii, metode şi tehnologii de evaluare a creativităţii artistice a studenţilor în 

domeniul artei textile 

 

În procesul activităţii artistice în domeniul artei textile, pe lângă formarea competenţelor 

şi abilităţilor artistice, vom urmări ca obiectiv de bază sensibilitatea plastică şi dezvoltarea 

creativităţii artistice la studenţi. Un proces care a stimulat învăţarea şi dezvoltarea creativităţii 

acestora este evaluarea activităţilor artistice şi nivelul creativităţii. În procesul evaluării 

creativităţii artistice vor fi determinate criteriile de evaluare. 

Prin urmare, creativitatea artistică va fi apreciată prin aplicarea metodelor şi tehnicilor de 

evaluare. Nivelul creativităţii artistice poate fi mai înalt numai în condiţiile de continuă 
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dezvoltare a aptitudinilor creative. Metodele clasice de evaluare prin care vom aprecia 

aptitudinile creative în artele plastice şi, în special, în arta textilă, vor fi aplicate la diverse 

expoziţii, prezentări, seminarii moderate de studenţi, conferinţe ştiinţifice anuale ale studenţilor. 

Printre tehnicile de evaluare pentru determinarea nivelului creativ şi profesionist în domeniul 

artelor plastice menţionăm: chestionarea, testele docimologice, lucrările de control, lucrările 

practice. În acest scop pot fi aplicate şi unele metode de evaluare complementare: investigaţia, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Menţionăm că criteriile principale de evaluare a creativităţii sunt originalitatea şi 

noutatea produsului care a fost elaborat ca rezultat al procesului creator. Produsele creatoare în 

cercetarea noastră ţin de domeniul artei textile şi sunt reprezentate prin diferite forme, metode, 

tehnici de executare a produsului creator. Produsele creatoare în domeniul artelor plastice sunt 

variate şi depind de particularităţile personalităţii creatoare, contribuind la dezvoltarea 

creativităţii artistice. 

Aşadar, originalitatea produsului creator este un indiciu calitativ al creativităţii prin care 

putem aprecia nivelul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi.  

Evaluarea prin lucrările practice reprezintă un procedeu didactic, în cadrul metodelor 

bazate pe cercetare şi acţiune. Acest procedeu verifică capacitatea personalităţilor creatoare 

(studenţilor) de a aplica cunoştinţele acumulate în procesul amplu de studiere a elementelor 

limbajului plastic şi capacităţile dobândite conform programelor de instruire, care solicită 

realizarea unor obiecte, experimente, grafice, desene, schiţe, tehnologii specifice artelor textile. 

Evaluarea prin lucrările practice implică proiectarea unor activităţi de laborator, de atelier, care 

presupun unele observaţii, experimente, demonstraţii, cercetări, procese tehnologice, artistice.  

La evaluarea lucrărilor practice accentul a fost plasat pe aptitudinile specifice pentru 

artele plastice, care sunt considerate particularităţi esenţiale ale personalităţii, constituind un 

criteriu specific pentru realizarea produsului creator în procesul dezvoltării personalităţii 

creative.  

Evaluarea aptitudinilor creative în domeniul artelor plastice constituie aprecierea şi 

determinarea nivelului creativ al lucrărilor practice. Evaluarea lucrărilor practice se face la finele 

semestrelor prin teze de an, lucrări de control şi expoziţii-vizionări. 

Pentru determinarea nivelului dezvoltării creativităţii artistice la compartimentul 

aptitudini poate fi recomandat testul Torrance. Testul Torrance de gândire creativă (TTCT) 

permite evaluarea a două forme de creativitate: figurală şi verbală. Fiind elaborat şi publicat 

în anii ’60 ai secolului XX, testul a fost utilizat în Germania, China, Japonia, Norvegia etc. În 

România, el a fost aplicat într-o serie de cercetări, având ca scop determinarea performanţelor 
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creative ale elevilor, de către Neacşu (1971), Liiceanu (1981), Stoica (1983) şi alţii. Testul 

Torrance de gândire creativă va fi aplicat în experimentul nostru pedagogic pentru 

determinarea niveluri creativităţii artistice la studenţi.  

În procesul evaluării niivelului creativităţii artistice la studenţi vom aplica testul 

figural (Thinking Creatively with Pictures) care cuprinde seturi de activităţi-stimul, oferind 

posibilităţi interpretative superioare vârstelor de peste şapte ani: copii, adolescenţi şi adulţi. Deşi 

testul a fost utilizat pentru evaluarea figurală, considerăm că el este specific şi pentru arta plastică. 

Categoriile (fluiditatea figurală, flexibilitatea figurală, originalitatea fîgurală, elaborarea fîgurală, 

abstractizarea semantică) au fost prelucrate şi determinate, pentru dezvoltarea creativităţii artistice, 

prin metode de studiere şi aplicare a elementelor limbajului plastic. 

Fluiditatea figurală (asociativă şi expresivă) este un indicator al rapidităţii, al uşurinţei de 

asociere în planul gândirii (a formelor plastice, a elementelor limbajului plastic). Indicele de 

fluiditate este dat de numărul total de variante de schiţe, crochiuri, tabele, variante de forme plastice 

noi elaborate. 

Flexibilitatea figurală este un indicator al capacităţii de restructurare a gândirii în raport cu 

noile situaţii. Flexibilitatea este considerată fie un atribut al adaptabilităţii şi aparţine trăsăturilor de 

personalitate, fie o caracteristică a gândirii care permite depăşirea inerţiei şi reinterpretarea 

informaţiilor. 

Originalitatea fîgurală indică independenţa de raţionament, capacitatea de integrare a unor 

elemente ale limbajului plastic, forme creative elaborate, diverse, noi, în acelaşi câmp perceptiv. 

Defineşte la nivelul originalităţii elaborarea elementelor, formelor plastice. Capacitatea de 

apreciere corectă a importanţei problemei şi puterea de a impune soluţii originale. 

Elaborarea fîgurală reprezintă capacitatea de transformare şi de combinare a elementelor 

limbajului plastic, formelor plastice în procesul creator; indicele de elaborare reprezintă numărul de 

elemente şi forme plastice care completează compoziţia creativă. 

Capacitatea de abstractizare semantică este capacitatea de interpretare abstract-figurală a 

elementelor şi formelor plastice. Indicele acestei capacităţi reprezintă nivelul de abstractizare şi 

semnificaţia semantică (simbolică) a elementelor, formelor plastice, motivelor ornamentale creative 

şi este important pentru aplicarea semnificaţiei simbolice în procesul elaborării compoziţiilor 

creative în domeniul artei textile [57, p. 10]. 

În lucrare de faţă am determinat posibilitatea şi importanţa utilizării unui sistem de 

evaluare prin reflectarea atitudinilor, aptitudinilor şi aprecierea produsului creator elaborat. 

Este importantă, în acest sens, stabilirea şi utilizarea metodelor de evaluare a creativităţii prin 

teste de creativitate, prin chestionare şi determinarea trăsăturilor personalităţii creatoare. 
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În afară de aceasta, va fi aplicată metoda de evaluare SEAC CREAT, care este o metodă 

de interevaluare care permite măsurarea performanţelor creative şi a trăsăturilor personalităţii 

creatoare. 

Evaluarea creativităţii artistice la studenţi se va efectua conform anumitor criterii care vor 

determina nivelul de competenţe / capacităţi (aptitudini) profesionale. Criteriile de bază în 

dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi sunt capacităţile şi aptitudinile profesionale în 

elaborarea şi realizarea lucrărilor de creaţie în arta textilă. 

După cum am menţionat mai sus, aptitudinile specifice personalităţii creatoare sunt 

determinate după originalitatea şi noutatea proceselor şi ideilor creative, după gândirea 

creativă şi după imaginaţia specifică în procesul activităţilor creative din domeniul artelor 

plastice. 

Aprecierea creativităţii studenţilor se efectuează prin evaluarea produsului creator care 

este executat în procesul activităţii de predare – învăţare – evaluare prin următoarele etape: 

evaluarea de constatare, evaluarea formativă, evaluarea continuă, evaluarea finală. 

Evaluarea formativă va parcurge următoarele etape de apreciere a nivelului creator al 

produsului elaborat în procesul dezvoltării creativităţii artistice în cadrul cursului de artă textilă:  

 nivelul studierii şi cunoaşterii literaturii de specialitate;  

 nivelul determinării elementelor limbajului plastic pentru realizarea temei creative; 

 nivelul studierii simbolurilor şi semanticii elementelor limbajului plastic şi ale formelor 

plastice. 

În procesul de evaluare a creativităţii artistice, se pune accentul pe evaluarea continuă, 

care contribuie la verificarea nivelurilor dezvoltării acesteia, evidenţând următoarele aspecte: 

 interacţiunea proceselor de predare, învăţare şi evaluare creatoare; 

 interacţiunea profesor/student în procesul de instruire în artele plastice; 

 creşterea motivaţiei studenţilor şi profesorilor în procesul de învăţare şi instruire creatoare; 

 dezvoltarea atitudinii şi aptitudinii creatoare (rezolvarea de probleme, metoda de studiere şi 

de aplicare a elementelor limbajului plastic);  

 posibilitatea evaluării cunoştinţelor, capacităţilor creatoare care nu pot fi măsurate adecvat în 

cadrul unui test scris;  

 evaluarea cunoştinţelor subiecţilor cercetării în realizarea procesului creator şi a produsului 

creator, care dau posibilitatea evaluării nivelului dezvoltării personalităţii creatoare a 

studentului. 
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Evaluarea continuă în cadrul cursului de artă textilă are loc în timpul semestrului/anului 

de studii, determinând nivelul creator al lucrărilor practice: 

 nivelul creator în procesul aplicării elementelor limbajului plastic; 

 nivelul creator în procesul elaborării compoziţiilor creative; 

 aprecierea nivelului creator în procesul aplicării tehnologiilor de bază ale imprimeului 

artistic; 

 prezentarea şi vizionarea lucrărilor practice la expoziţii. 

Aprecierea corectă a creativităţii prin prisma produsului creator (lucrărilor practice), este 

determinată de factori specifici, cum ar fi: noutatea, elaborarea, sinteza, transformarea plastică. 

În categoria noutate sunt incluse criteriile care se referă la noutatea unei lucrări (a 

produsului creator) în termeni de procese, tehnici, concepte. 

Elaborarea şi sinteza se referă la calitatea lucrării de a prezenta combinarea elementelor 

limbajului plastic într-un întreg proces creator (elaborarea compoziţiei creative). Această 

categorie de criterii include atractivitatea, complexitatea, inteligenţa, expresivitatea. 

Transformarea plastică presupune implicarea gândirii creative pentru realizarea unui 

produs creator original, inedit. 

Criteriile propuse mai sus (noutatea, elaborarea, sinteza, transformarea) vor fi aplicate 

în procesul evaluării produsului creator şi al verificării rezultatelor dezvoltării nivelurilor 

creativităţii artistice la studenţii angajaţi în procesul creator. 

Evaluarea finală a lucrărilor practice executate de studenţi se efectuează la diferite 

niveluri specifice artelor plastice şi, în special, artelor textile: 

 studierea elementelor limbajului plastic; 

 aplicarea elementelor limbajului plastic la nivel conştient; 

 elaborarea compoziţiilor;  

 studierea tehnicilor de bază ale batikului; 

 executarea compoziţiilor în tehnicile de bază ale imprimeului artistic la nivel profesionist. 

Evaluarea finală constă în prezentarea lucrărilor practice la vizionare (examen). Sunt 

evaluate nivelurile dezvoltării creativităţii artistice, dar şi corespunderea cu cerinţele plastice şi 

creative ale lucrării (teme semestriale). 

Aşadar, constatăm că evaluarea continuă şi cea finală au un rol deosebit în determinarea 

nivelului creativităţii, care reprezintă procesul de studiere şi de aplicare a elementelor limbajului 

plastic. În lucrarea noastră am determinat următoarele puncte de evaluare a creativităţii artistice 
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la studenţi, în cadrul cursului de artă textilă: nivelurile creativităţii, criterii de evaluare şi 

metodele evaluării creativităţii artistice. 

Astfel, dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi în domeniul artelor textile va fi 

examinată prin parcurgerea anumitor niveluri superioare de creativitate: creativitatea intuitivă, 

creativitatea expresivă, creativitatea productivă-inventivă, creativitatea inovativă. 

Conform nivelurilor de creativitate, în limitele potenţialului creativ, pentru aprecierea şi 

validarea creativităţii artistice la studenţi în cadrul cursului de Artă Textilă vor fi stabilite 

următoarele criterii de bază: 

 creativitatea intuitivă-expresivă – se referă la comportamentul, la interesul manifestat pentru 

rezolvarea problemei creative la nivel intuitiv (se studiază materialul propus, dezvoltarea 

aptitudinilor creative). 

 creativitatea productivă-inventivă – reflectă dezvoltarea abilităţilor specifice artelor plastice, 

capacitatea de a realiza compoziţii creative cu aplicarea elementelor limbajului plastic; 

 creativitatea inovativă – prevede elaborarea compoziţiilor creative în mod original, 

individual, aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic. 

După analiza nivelurilor creativităţii, noi am determinat trei niveluri în procesul 

dezvoltării creativităţii artistice la studenţi: reproductiv, productiv, creativ. Nivelul reproductiv 

este reprezentat de creativitatea intuitivă-expresivă; nivelul productiv – de creativitatea 

productivă-inventivă; nivelul creativ – de creativitatea inventivă-inovativă. 

Evaluarea nivelului creativităţii artistice va fi realizată în baza aprecierii produselor 

elaborate în procesul creator. Creativitatea şi productivitatea creatorului se determină pe baza 

lucrărilor elaborate de personalitatea creatorului. Productivitatea creativităţii studentului se 

manifestă printr-o varietate de compoziţii, crochiuri, prin elaborarea formelor plastice noi. 

Produsul elaborat în procesul creator artistic poate fi considerat creator, dacă el reflectă gradul de 

noutate şi originalitate în realizarea compoziţională, în aplicarea elementelor limbajului plastic 

la nivel conştient şi executarea tehnologică a compoziţiei creative în mod individual (tehnici 

textile). 

Componentele evaluării sunt reflectate în Figura 7 după patru categorii de bază, în 

corespundere cu cele trei niveluri stabilite pentru aprecierea dezvoltării creativităţii artistice la 

studenţii facultăţilor de arte plastice: atitudini şi aptitudini, elaborarea compoziţiilor creative, 

aplicarea elementelor limbajului plastic la nivel conştient, executarea tehnologică a 

compoziţiilor creative. 
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Figura 7. Criterii de evaluare a nivelului creativ în procesul dezvoltării creativităţii 

artistice la studenţi 
 

Nivel/ 

Criterii 

Atitudini Aptitudini Aptitudini specifice 

Elaborarea 

compoziţiilor 

creative 

Aplicarea 

conştientă a 

elementelor 

limbajului 

plastic 

Executarea 

tehnologică a 

compoziţiilor 

creative 

I.  Nivelul 

reproductiv  

 

Este important 

comportamentul, 
şi nu abilitatea 

sau calitatea 

produsului. 
Contribuţia 

personală este 

destul de redusă. 

Aptitudini 

speciale 
practice nu 

există. 

Manifestarea 

liberă şi 
spontană în 

elaborarea 

compoziţiilor 
creative. 

Aplicarea 

elementelor 
limbajului plastic 

la nivel intuitiv. 

Studierea 

tehnologiilor de 
bază în 

domeniul 

artelor textile. 
Tehnologiile de 

bază în arta 

textilă se aplică 

la nivelul 
probelor 

tehnologice. 

II.  Nivelul 

productiv 

 

Comportament de 
explorare, de 

permanentă 

căutare, de 

experimentare. 
 

Dobândirea 
unor 

aptitudini 

specifice 

utile pentru 
domeniul 

specific 

artelor 
textile. 

 

 

Elaborarea 
compoziţiilor 

creative-

intuitive. 

Studierea 
elementelor 

limbajului 

plastic. 

Aplicarea 
metodelor de 

transformare a 

elementelor 
limbajului 

plastic. 

Exersarea 
tehnologiilor de 

bază în arta 

textilă la nivel 

profesionist. 

III.  Nivelul 

creativ 

 

Crearea 
disponibilităţilor 

intelectuale 

pentru 
manifestarea 

aptitudinilor 

creative. 

Găsirea unor 
soluţii noi, 

originale. 

Este o 
modalitate de 

dezvoltare a 

aptitudinilor 
creative. 

Capacitatea de 
elaborare a 

compoziţiei 

creative cu 
aplicarea 

limbajului 

plastic la nivel 
inconştient. 

Aplicarea 
conştientă a 

elementelor 

limbajului 
plastic. 

Elaborarea 

elementelor noi. 

Aplicarea 
creativă a 

tehnologiilor de 

bază în 
procesul 

elaborării 

compoziţiei 
creative. 

Astfel, pentru compartimentul Elaborarea compoziţiilor creative au fost determinate 

următoarele dimensiuni pentru evaluare: originalitatea compoziţională, flexibilitatea 

compoziţională, fluiditatea compoziţională, elaborarea compoziţională, expresivitatea 

compoziţională.  

Pentru compartimentul Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic au fost 

propuse următoarele dimensiuni pentru evaluare: originalitatea în aplicarea elementelor 

limbajului plastic, flexibilitatea aplicării elementelor limbajului plastic, fluiditatea aplicării 

elementelor limbajului plastic, elaborarea formelor plastice, expresivitatea aplicării elementelor 

limbajului plastic, abstractizarea semantică a elementelor limbajului plastic. 
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În compartimentul Executarea tehnologică a compoziţiilor creative sunt determinate 

următoarele dimensiuni: originalitatea tehnologică, flexibilitatea tehnologică, fluiditatea 

tehnologică, elaborarea tehnologică, expresivitatea tehnologică. 

Concomitent am determinat o listă de trăsături specifice pentru aprecierea competentă a 

atitudinilor personalităţii creatoare pentru procesul creator în domeniul artelor plastice: dorinţa 

de autoafirmare, dorinţa de a cunoaşte, dorinţa de a participa, predispoziţia pentru muncă, 

dorinţa de perfecţionare permanentă, dorinţa de autoevaluare, interesul faţă de nou, realizarea 

scopurilor în propriul stil (manieră), încrezut în forţele proprii, cu atitudine personală, 

imaginaţie, spontaneitate. 

Prin analiza acestor două obiecte ale evaluării – atitudini şi aptitudini – va fi determinat nivelul 

dezvoltării creativităţii artistice la studenţii facultăţilor de artă plastică. 

Pentru categoria aptitudini au fost analizate: 

 elaborarea compoziţiilor creative la cursul Imprimeul artistic; 

 aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic; 

 executarea compoziţiilor creative în tehnicile textile ale Imprimeului artistic. 

1. Pentru aprecierea nivelului Elaborarea compoziţiilor creative sunt determinate 

următoarele criterii:  

 nivelul reproductiv – manifestarea liberă şi spontană în procesul elaborării compoziţiilor 

creative; 

 nivelul productiv – elaborarea compoziţiilor creative-intuitive; 

 nivelul creativ – capacitatea de elaborare a compoziţiilor creative în mod original, individual.  

2. Pentru aprecierea nivelului Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic sunt 

determinate următoarele criterii: 

 nivelul reproductiv – aplicarea elementelor limbajului plastic la nivel intuitiv; 

 nivelul productiv – studierea elementelor limbajului plastic, aplicarea metodelor de 

transformare a elementelor limbajului plastic; 

 nivelul creativ – aplicarea conştientă şi creativă a elementelor limbajului plastic, elaborarea 

formelor noi. 

3. Pentru aprecierea nivelului Executarea tehnologică a compoziţiilor creative sunt 

determinate următoarele criterii: 

 nivelul reproductiv – studierea şi aplicarea tehnicilor de bază în domeniul artelor textile; 

 nivelul productiv – tehnicile de bază în arta textilă se aplică la nivelul probelor şi exersărilor; 
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 nivelul creativ – aplicarea tehnicilor de bază şi a celor mai complexe în procesul elaborării 

compoziţiilor creative, exersarea tehnologiilor de bază în arta textilă la nivel artistic, 

profesionist, cu demonstrarea unor abilităţi originale, individuale. 

În acest context, propunem câteva tabele cu criterii pentru categoriile atitudini creative şi 

aptitudini creative în procesul determinării şi precizării particularităţilor conform nivelului 

dezvoltării creativităţii artistice la studenţi: nivelul reproductiv, nivelul productiv, nivelul creativ.  

Figura 8 prezintă criteriile de evaluare a aptitudinilor creatoare specifice artelor plastice 

prin abrevierile: FP – formele plastice; ELP – elementele limbajului plastic. 

 

Figura 8. Criterii pentru categoria aptitudini în procesul dezvoltării creativităţii artistice 

la studenţi 

Categoria aptitudini 

Definiţii/niveluri I. Nivelul reproductiv II. Nivelul productiv III. Nivelul creativ 

Elaboraea 

compoziţiilor 

creative 

Manifestare redusă, 

spontană în 

elaborarea 

compoziţiilor creative 

Elaborarea 

compoziţiilor creative, 

intuitive, şi tendinţa de 

aplicare a legităţilor 

compoziţionale 

abstracte, decorative 

Capacitatea de 

elaborare a 

compoziţiilor creative 

cu aplicarea limbajului 

plastic la nivel 

conştient 

Originalitatea 

compoziţională 

Sunt elaborate 

compoziţii noi după 

modelul, exemplul 

prezentat – nivelul 

intuitiv. 

Sunt elaborate 

compoziţii cu aplicarea 

ELP cunoscute, 

variante multiple de 

realizare. 

Compoziţii noi, 

originale, aplicarea ELP 

la nivel inventiv, 

metode de compunere şi 

descompunere a FP. 

Flexibilitatea 

compoziţională 

Nu sunt acceptate 

noile idei, variantele 

de ELP sunt reduse, 

nivelul inert în 

elaborarea FP, 

reinterpretarea 

informaţiei acumulate. 

Sunt acceptate şi 

acumulate informaţii 

noi, se depăşeşte 

inerţia în elaborarea 

FP, este evident 

interesul faţă de noile 

idei, dar executarea 

compoziţiilor este la 

nivel inconştient. 

Acceptarea ideilor noi 

în aplicarea ELP şi 

elaborarea FP, metode 

de transformare şi de 

elaborare a 

compoziţiilor creative 

la nivel imaginativ. 

Fluiditatea 

compoziţională 

Elaborarea 

compoziţiilor noi, 

variante de idei, 

schiţe, tabele, 

elaborarea FP după 

modelul propus de 

profesor. 

Apariţia variantelor de 

idei noi, individuale, 

dar de cantitate redusă, 

sunt utilizate şi 

variante din modelul 

propus de profesor. 

Aplicarea conştientă şi 

frecventă a metodelor 

experimentale, variante 

multiple de idei (schiţe, 

tabele, transformări) cu 

activizarea ELP în 

compoziţiile creative. 

Elaborarea 

compoziţională 

 

 

 

 

Sunt aplicate ELP, la 

nivel spontan-intuitiv 

fără structurarea şi 

cunoaşterea legităţilor 

compoziţionale.  

Sunt utilizate multiple 

variante de ELP, este 

evident nivelul ridicat 

al cunoştinţelor 

compoziţionale, dar 

metodele 

Elaborarea 

compoziţiilor creative 

din ELP şi FP elaborate 

prin metode specifice 

experimentale, la nivel 

inventiv. 
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experimentale sunt 

aplicate rar. 

Expresivitatea 

compoziţională 

Nu este evidentă 

expresivitatea 

compoziţională, 

compoziţii intuitive. 

 

Sunt aplicate ELP 

elaborate noi, 

expresive la nivel 

inconştient, 

compoziţiile sunt 

statice. 

Expresivitatea 

compoziţională ridicată, 

elaborarea 

compoziţiilor dinamice. 

Aplicarea 

conştientă a 

elementelor 

limbajului plastic 

Aplicarea elementelor 

limbajului plastic la 

nivel intuitiv 

Studierea elementelor 

limbajului plastic. 

Aplicarea metodelor 

de transformare a 

elementelor limbajului 

plastic 

Aplicarea conştientă a 

elementelor limbajului 

plastic. Elaborarea 

elementelor noi 

Originalitatea în 

aplicarea 

elementelor 

limbajului plastic 

Aplicarea ELP după 

model, tabel, exemplu. 

Subiectul cercetării nu 

se implică cu 

propuneri sau idei noi. 

Încercarea de aplicare a 

ELP în mod deosebit, 

dar este introdus numai 

un ELP, în rare cazuri 

două elemente plastice. 

Aplicarea ELP la nivel 

conştient, prin 

combinarea elementelor 

şi formelor plastice 

elaborate în mod 

individual. Poate fi 

recunoscut stilul 

autorului. 

Flexibilitatea 

aplicării 

elementelor 

limbajului plastic 

Nu sunt determinate 

definiţia pentru FLP şi 

FP elaborată – nivelul 

intuitiv-spontan. 

Determinarea 

particularităţilor ELP şi 

ale FP, apariţia 

formelor plastice noi. 

Aplicarea conştientă a 

ELP şi FP. Subiectul 

recunoaşte 

particularităţile pentru 

determinarea FP – 

nivelul inventiv. 

Fluiditatea 

aplicării 

elementelor 

limbajului plastic 

Nu sunt determinate,  

acceptate şi aplicate 

ELP – nivelul intuitiv. 

Sunt determinate şi 

acceptate ELP, 

aplicarea la nivelul 

expresiv-productiv. 

Numărul mare de 

apariţii a ELP. Sunt 

aplicate FP elaborate în 

procesul creator. 

Elaborarea 

formelor plastice 

Procesul elaborării FP 

– la nivel intuitiv, nu 

sunt aplicate metodele 

experimentale. Sunt 

utilizate FP prezentate 

în model. 

Sunt aplicate metode 

de transformare în 

elaborarea FP – nivelul 

productiv. 

Metodele de 

transformare a ELP sunt 

aplicate la nivelul 

productiv-inventiv. 

Apariţia frecventă a FP 

noi, originale. 

Expresivitatea 

aplicării 

elementelor 

limbajului plastic 

Utilizarea ELP 

cunoscute, nu este 

evidentă 

individualitatea 

creatorului. 

Sunt aplicate ELP 

cunoscute, dar sunt 

utilizate şi cele 

elaborate în mod 

individual, cu aplicarea 

metodelor 

experimentale. 

Sunt utilizate forme 

plastice elaborate noi, 

prin aplicarea 

conştientă a ELP. 

Abstractizarea 

semantică a 

elementelor 

limbajului plastic 

Nu sunt utilizate 

semnificaţiile 

simbolice ale semnelor 

plastice şi ELP. 

Sunt utilizate 

semnificaţia ELP şi 

simbolurile plastice în 

compoziţii creative la 

nivel intuitiv. 

Este utilizată semantica 

semnelor plastice 

pentru determinarea şi 

aplicarea lor la nivel 

conştient. 
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Executarea 

tehnologică a 

compoziţiilor 

creative 

Studierea 

tehnologiilor de bază 

în domeniul artelor 

textile 

Tehnologiile de bază 

în arta textilă se aplică 

la nivelul probelor 

tehnologice 

Aplicarea tehnologiilor 

de bază în procesul 

elaborării compoziţiei 

creative. 

Executarea 

tehnologiilor de bază în 

arta textilă la nivel 

profesionist 

Originalitatea 

tehnologică 

Nivelul intuitiv-

începător în 

prelucrarea 

materialelor textile 

(lucrul cu soluţie de 

rezervă şi coloranţi). 

Probele tehnologice 

sunt executate la nivel 

conştient;  

cunoaşterea tehnicilor 

imprimeului artistic. 

Sunt utilizate tehnicile 

imprimeului artistic în 

executarea 

compoziţională cu 

simţul individual al 

materialului textil. 

Flexibilitatea 

tehnologică 

Nu sunt identificate 

tehnicile de bază ale 

imprimeului artistic. 

Sunt aplicate tehnicile 

textile, dar numărul de 

variante de executare 

tehnologică a 

compoziţiilor creative 

este redus. 

Aplicarea frecventă a 

tehnicilor de bază cu 

utilizarea şi prelucrarea 

corectă a ELP şi a FP 

elaborate în procesul 

creator. 

Fluiditatea 

tehnologică 

Este utilizată o tehnică 

textilă studiată. 

Sunt utilizate tehnicile 

textile pentru 

executarea probelor 

tehnologice, multiple 

variaţii, dar nu este 

atins nivelul creativ. 

Tehnicile studiate sunt 

aplicate la nivelul 

executării tehnologice 

pentru realizarea 

creativă a compoziţiei 

elaborate, nivel creativ 

înalt. 

Elaborarea 

tehnologică 

Aplicarea uneia din 

tehnicile de bază 

textile cu apariţia şi 

prelucrarea evidentă a 

ELP şi a FP. 

Combinarea a două sau 

mai multe tehnici ale 

imprimeului artistic la 

nivel conştient-

productiv. 

Prelucrarea artistică a 

materialelor textile la 

nivel productiv-

inventiv. 

Expresivitatea 

tehnologică 

Studentul cunoaşte la 

nivel teoretic corelaţia 

tehnicilor cu 

particularităţile ELP. 

Sunt aplicate 

cunoştinţele în 

realizarea tehnologică 

a compoziţiilor 

creative elaborate în 

procesul creativ. 

Elaborarea 

compoziţiilor creative 

noi cu aplicarea 

conştientă a ELP la 

nivelul inventiv pentru 

elaborarea şi 

prelucrarea în tehnicile 

textile combinate. 

 

În Figura 9 sunt prezentate criteriile de evaluare pentru categoria atitudini creative ale 

personalităţii creatoare în domeniul artelor plastice.  
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Figura 9. Criterii pentru categoria atitudini în procesul dezvoltării creativităţii artistice 

la studenţi 

Categoria atitudini  

Trăsături/nivelul I. Performanţe la nivel 

scăzut  

II. Performanţe la nivel 

mediu 

III. Performanţe la nivel 

înalt 

Atitudine 

generală 

Este important 

comportamentul, şi nu 

abilitatea sau calitatea 

produsului 

Contribuţia personală 

este destul de redusă,  

dar se remarcă dorinţa 

de a realiza produse noi 

şi participarea la 

procesul creator 

Comportament de 

explorare, de 

permanentă căutare, 

experimentare. 

Crearea 

disponibilităţilor 

intelectuale pentru 

manifestarea 

atitudinilor creative 

1. Dorinţa de 

autoafirmare 

Este evident nivelul 

pasiv, nu se deosebeşte 

de alţii în realizarea 

lucrărilor creative, nu 

este interesat de 

procesul creator. 

Este activ, dar, la nivel 

mediu, nu-i reuşeşte 

procesul creator decât 

parţial. 

Este activ permanent, 

interesul ridicat în 

procesul creator; 

elaborează produse 

originale. 

2. Dorinţa de a 

cunoaşte 

 

Cunoştinţele îi sunt de 

nivel redus, nu este 

activ în acumularea 

informaţiilor necesare 

procesului creator. 

Posedă cunoştinţe de 

nivel mediu, dar este 

evidentă dorinţa lui de 

acumulare a informaţiilor 

noi; realizează produse 

originale. 

Acceptă informaţii noi, 

în cadrul programului de 

studiu şi în afara lui. 

3. Dorinţa de a 

participa 

Este pasiv, nu se 

prezintă cu produse 

creatoare la acţiunile 

organizate în cadrul 

universităţii 

(conferinţe, expoziţii 

etc.) 

Participă la conferinţe 

ştiinţifice, dar foarte rar, 

nu este interesat în 

realizarea lucrărilor 

creative, sau extra 

programului de studiu. 

Participă la toate 

manifestările creative în 

cadrul universităţii, la 

expoziţii, la tabere de 

creaţie, este activ în 

realizarea produselor 

creative în diferite 

tehnici noi, necunoscute. 

4. Predispoziţia 

pentru muncă 

 

Este pasiv în procesul 

creator, realizează 

compoziţii şi lucrări în 

cadrul programului, 

deseori în cantitate 

redusă. 

Are dispoziţie bună 

pentru muncă, dar numai 

în primele etape de 

realizare a produsului 

creator. Nu are răbdare în 

finisarea ideii creative 

propuse de profesor. 

Este activ în procesul 

creator, lucrează 

permanent, se prezintă 

cu idei noi, volumul de 

lucru prezentat este în 

afara programului de 

studiu. 

5. Dorinţa de 

perfecţionare 

permanentă 

 

 

 

 

Nu are interesul să fie 

profesionist în 

domeniul în care 

activează, nu este 

preocupat de ridicarea 

nivelului de realizare a 

produselor creatoare. 

Este limitat la realizarea 

programei, dar nu se 

interesează de procese şi 

procedee noi în 

elaborarea compoziţiei 

creative. 

Doreşte se fie primul în 

toate activităţile 

creatoare, lucrează 

permanent la ridicarea 

nivelului artistic şi 

tehnologic la obiectul de 

studiu. 

6. Dorinţa de 

autoevaluare 

Nu este interesat de 

nivelul propriu în 

Este interesat de nivelul 

propriu, dar numai la 

Autoevaluarea o face la 

fiecare etapă de realizare 
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activitatea creatoare. unele compartimente, pe 

care reuşeşte să le 

îndeplinească; face 

autoevaluare numai la 

final (examen, colocviu). 

a produsului creator. 

7. Interesul faţă 

de nou 

Nu este interesat de 

idei, procese, realizări 

noi. Se mulţumeşte 

doar cu realizările 

după model, mostră. 

Îşi propune doar scopuri 

pe care le poate atinge. 

Este interesat în 

aplicarea procedeelor, 

tehnicilor şi ideilor noi 

în realizarea produsului 

creator. 

8. Realizarea 

scopurilor în 

propriul stil 

manieră 

Este pasiv în realizarea 

scopurilor, gândeşte la 

fel ca şi ceilalţi, nu se 

deosebeşte prin nimic. 

Este interesat să-şi atingă 

scopurile propuse altfel 

decât ceilalţi, dar nu 

reuşeşte decât parţial. 

Are un stil propriu în 

realizarea produsului 

creator, gândeşte altfel 

decât cei din jur. 

9. Încrezut în 

forţele proprii 

 

Stă permanent la 

îndoială în realizarea 

sau implicarea în 

procesul creator. 

Este importantă opinia 

colegilor în aprecierea 

lucrărilor de creaţie 

elaborate în procesul 

creator. 

Este încrezut în sine, în 

realizarea lucrărilor de 

creaţie, nu are îndoieli în 

forţele sale.  

 

10. Cu atitudine 

personală 

Opinia şi poziţia altora 

este mai importantă 

decât poziţia 

personală. 

Are poziţie personală, dar 

uneori mediul îl 

determină să se 

îndoiască. 

Îşi susţine poziţia 

personală. 

11. Imaginaţie 

 

Elaborează produse, 

compoziţii după 

modelul-exemplul 

propus.  

Este limitat în 

propunerea şi acceptarea 

ideilor noi, are fantezie 

redusă. 

Elaborează şi propune 

idei noi, deosebite. Are 

fantezie bogată. Creează 

produse creatoare prin 

compunerea şi 

descompunerea ideilor 

noi.  

12. Spontaneitate În activităţile creatoare 

se conduce după 

modelul-mostră propus 

de profesor, nu 

încearcă depăşirea 

ideii de realizare 

propusă. 

Activează după un 

model-mostră, uneori 

încearcă variaţii noi, dar 

se stopează la o anumită 

etapă de realizare. 

Improvizează uşor, 

acceptă toate ideile noi, 

găseşte metode, 

procedee noi în 

realizarea produsului 

creator. 

 

Prin urmare, după criteriile determinate va fi apreciată personalitatea creatoare a 

studentului, starea emoţională şi creşterea nivelului atitudinilor pentru participarea subiectului la 

procesul creator, pentru realizarea produsului creator în domeniul artelor plastice. Vârsta 

persoanelor evaluate este de 19-25 ani. 

În afară de acestea, au fost determinate particularităţile realizării produsului creator în 

domeniul artelor textile, care reprezintă specificul elaborării compoziţiilor în procesul dezvoltării 

creativităţii artistice la studenţi: 

 complexitatea compoziţiei elaborate este un indice al combinatoricii mentale; 
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 formele plastice aplicate în compoziţie sunt statice sau dinamice. Acestea rezultă din poziţia 

elementelor limbajului plastic, din modul de amplasare a formelor plastice în compoziţia 

creativă; 

 combinarea a două sau a mai multe elemente ale limbajului plastic, într-o compoziţie 

plastică, pentru a reprezenta o idee complexă. Abilitatea de sinteză şi de aplicare a mai 

multor elemente şi forme plastice elaborate în procesul creator; 

 imaginaţia creativă – o caracteristică a compoziţiei care denotă diverse modalităţi de 

realizare: compoziţii realiste, abstracte, cu caracter simbolic, alegoric etc. 

Menţionăm: 

 pentru evaluarea creativităţii artistice la studenţi, sunt determinate două categorii principale: 

aptitudini şi atitudini, care se află în permanentă corelaţie în procesul creator, care dezvoltă 

personalitatea creatoare în domeniul artelor plastice; 

 pentru aptitudini sunt stabilite etapele realizării produsului creator într-un mod deosebit al 

procesului creator, specific pentru cursul de artă textilă Imprimeu artistic; 

 pentru realizarea produsului creator, am propus următoarele compartimente: elaborarea 

compoziţiilor creative, aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic, executarea 

tehnologică a compoziţiilor creative.  

În procesul evaluării personalităţii creatoare, în procesul optimizării creativităţii artistice 

sunt determinate categorii de bază: aptitudini creative; particularităţi specifice produsului 

creator; utilizarea tehnicilor textile. Aceste categorii sunt baza evaluării în metodologia 

educaţională elaborată şi promovată în cadrul cercetărilor efectuate. 

Pentru categoria tehnicile de bază ale imprimeului artistic au fost determinate criteriile 

specifice după care a fost determinat nivelul creativităţii artistice: 

 Posedarea tehnologiei respective (batik rece, batik fierbinte, batik în noduri); 

 Priceperea creativă în utilizarea limbajului tehnologic; 

 Manifestarea interesului faţă de tehnologie, dorinţa de a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre 

tehnologie (batik rece, batik fierbinte, batik în noduri); 

 Prepararea soluţiei de rezervă în corespundere cu tehnicile propuse de profesor (batik 

rece, batik fierbinte, batik în noduri); 

 Clasificarea materialelor; 

 Clasificarea coloranţilor; 

 Integritatea compoziţională; 

 Armonizarea gamei coloristice; 



 33 

 Calitatea tehnologică (batik rece, batik fierbinte, batik în noduri); 

 Acurateţea personală în prelucrarea tehnologică; 

 Originalitatea în realizarea tehnologiei (batik rece, batik fierbinte, batik în noduri); 

 Expresivitatea tehnologică; 

 Finisarea lucrării creative la nivel superior; 

 Prezentarea lucrărilor de creaţie la nivel expoziţional. 

În acest context, menţionăm că evaluarea lucrărilor executate de studenţi se efectuează la 

diferite trepte specifice artelor plastice şi, în special, artelor textile: elaborarea compoziţiilor, 

cunoaşterea şi utilizarea tehnicilor de bază ale imprimeului artistic – batik; executarea 

compoziţiilor creative la nivel profesionist. 

Evaluarea nivelului dezvoltării creativităţii artistice la studenţi în procesul creator este 

efectuată prin analiza activităţilor creative. 

Transformarea elementelor limbajului plastic: 

- Adaptarea şi prelucrarea temei. 

- Originalitatea în realizarea ideii creative. 

- Prelucrarea creativă a materialului artistic, ilustrativ, metodic. 

- Studierea elementelor limbajului plastic. 

- Procesul transformării elementelor limbajului plastic. 

- Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic. 

- Realizarea procesului de creaţie. 

- Străduinţa de a realiza o compoziţie originală. 

- Finisarea lucrării creative la nivel superior. 

- Prezentarea lucrărilor de creaţie la nivel expoziţional. 

Executarea lucrărilor de creaţie în tehnologia de bază batik rece: 

- A cunoaşte tehnologia batik rece. 

- Manifestarea interesului faţă de tehnologie. 

- Dorinţa de a spori cunoştinţele despre tehnologia batik rece. 

- Priceperea creativă în utilizarea limbajului tehnologic. 

- Procesul tehnologic pe etape. 

- Prepararea soluţiei de rezervă. 

- Clasificarea materialelor. 

- Clasificarea coloranţilor. 

- Armonizarea gamei coloristice. 
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- Calitatea tehnologică. 

- Acurateţea personală în prelucrarea tehnologică. 

- Originalitatea în utilizarea tehnologiei batik rece. 

- Finisarea lucrării creative la nivel superior. 

- Prezentarea lucrărilor de creaţie la nivel expoziţional. 

Studierea şi aplicarea formelor ornamentale în compoziţii creative: 

- Cunoaşterea elementelor de bază ale limbajului plastic. 

- Cunoaşterea formelor geometrice. 

- Clasificarea în grupe mari a motivelor ornamentale. 

- Corelaţia dintre elementele limbajului plastic şi motivele ornamentale. 

- Corelaţia dintre simbolul plastic şi simbolul geometric. 

- Semnificaţia simbolică a elementelor limbajului plastic. 

- Aplicarea elementelor limbajului plastic. 

- Aplicarea formelor geometrice. 

- Elaborarea compoziţiei creative. 

- Lucrul la proiect (schiţă-mărită). 

- Executarea tehnologică a compoziţiei creative. 

- Finisarea lucrării creative la nivel superior. 

- Prezentarea lucrărilor de creaţie în expoziţie. 

Aprecierea creativităţii studenţilor se efectuează prin evaluarea produsului creator, care 

este executat în procesul activităţilor de predare-învăţare-evaluare şi parcurge următoarele etape: 

 evaluarea formativă în cadrul cursului de artă textilă: studierea literaturii de specialitate; 

selectarea materialelor ilustrative; determinarea elementelor limbajului plastic pentru 

realizarea temei creative. 

 evaluarea continuă în cadrul cursului de arta textilă se efectuează în timpul 

semestrului/anului de studiu şi parcurge următoarele etape: studierea limbajului plastic; 

selectarea şi aplicarea elementelor limbajului plastic; aprecierea nivelului creativ în 

elaborarea compoziţiilor; aplicarea tehnicilor de bază ale imprimeului artistic – batik în 

realizarea compoziţiilor creative. 

 evaluarea finală – prezentarea lucrărilor de creaţie la vizionare (examen). Sunt apreciate 

toate nivelurile şi treptele specifice în realizarea compoziţiilor plastice(temei semestriale).  

Prin cercetările efectuate am confirmat eficacitatea elaborării şi promovării tehnologiei 

educaţionale în procesul optimizării creativităţii artistice la studenţii facultăţilor de arte în 

contextul culturii învăţării. 
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2. APLICAREA METODOLOGIEI DEZVOLTĂRII CREATIVITĂŢII ARTISTICE LA 

STUDENŢI ÎN CADRUL CURSULUI DE ARTĂ TEXTILĂ 

Evoluţia istorică a imprimeului artistic 

Batik sau Imprimeu (din fr. Imprime) este denumirea generalizată a diverselor metode de 

pictare manuală a ţesăturii pe care s-a desenat liber cu pensula sau cu alt instrument, cu şablonul 

(sau cu matriţa), acoperindu-se cu ceară zonele care trebuie să rămână nevopsite - sau vopsite - să 

fie protejate, şi pe care, prin scufundări succesive, s-a fixat o compoziţie mono sau policromă. La 

baza acestor metode stă principiul rezervei, adică acoperirea unor porţiuni ale stofei cu această 

soluţie de rezervă prin care să nu răzbată colorantul. 

Termenul „batik" pentru prima dată apare în textele olandeze din sec. XVII. In Indonezia 

batik se numea „ambatik", ceea ce în traducere ar însemna „desenare, scriere" cu ajutorul 

punctelor şi dungilor. Cele mai vechi mostre de batik au fost descoperite în Egipt, datând din sec. 

V e.n. Printre alte descoperiri ce se referă la Antichitate sunt paravanele japoneze din perioada lui 

Hapa (646-794). Se consideră că acestea au fost pictate de pictorii chinezi, emigraţi în Japonia. 

Arta batikului este foarte veche. Cele mai timpurii scrieri despre utilizarea coloranţilor pe 

pânză sunt relatate în textele chinezeşti, datând către anii 2500 î. e.n., îndeosebi pe timpurile 

dinastiei Sui (710-794). Se consideră că anume China este patria batikului, de unde s-a răspândit 

în toată lumea odată cu mătasea. 

In Japonia în sec. VIII batikul a fost destul de răspândit, dovadă fiind chimonourile 

japoneze foarte frumoase. Imprimarea pe pânză cu folosirea cearei se combina cu alte tehnici de 

vopsire, de exemplu, cu tehnica nodurilor. La începutul sec. XIX Mieazaki Iuzen a fondat 

propria sa tehnologie, folosind şablonul şi vopsirea cu un strat protector. 

O popularitate destul de largă a revenit batikului pe insula Java din Indonezia, unde 

specialiştii din domeniu (Cirebon, Pecalongan, Tegal, Taximalaia, Indramao ş. a.) au obţinut mari 

performanţe artistice şi tehnologice. Ei au deschis pe insulă mari centre de obţinere a baticului care 

le purtau numele. La început hainele confecţionate din batik le purtau numai aristocraţii. Treptat în 

procesul tehnologic au fost implicate şi slugile. Pe insula Java motivele tradiţionale şi tehnica de 

realizare se transmiteau din generaţie în generaţie. In fiecare familie se numea diferit, de exemplu, 

„ceplocan" era tehnica ce constă în repetarea ornamentelor, „cavung"- tehnica cu elemente 

circulare. In partea centrală a insulei se folosesc mai mult vopsele întunecate, la nord mai 

deschise. 

In Indonezia în unele regiuni din Java Centrală s-a păstrat forma veche a rezervei, care se 

foloseşte şi astăzi pentru crearea stofei speciale pentru ceremonii. In calitate de rezervă se utiliza 
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o pastă gata preparata din orez, care se aplica cu ajutorul unui beţişor din bambuc. Stofa era ţesută 

manual, colorantul era pregătit din rădăcina plantei „Morinde citrifolie", vopsirea avea loc în 

câteva stadii şi continua câteva zile. Unul dintre importantele simboluri ale culturii indoneziene 

este „crisul" - o veche armă a bărbaţilor din Java şi desigur unul din motivele simbolice preferate, 

reprezentat în batik. Spre deosebire de „cris", confecţionarea batikului este un lucru pur feminin. 

Semnificaţia simbolică a batikului se exteriorizează în gama sa coloristică tradiţională: albastru-

brună (maro), în reprezentarea motivelor ornamentele vechi şi, în special, prin faptul că nici un 

ritual al ciclului vieţii nu trece fără cris şi fără batik în cultura insulei Java, fiecare ornament 

conţine simboluri, fiind dotate cu putere magică. Partea de nord a insulei deseori era vizitată de 

negustorii chinezi şi arabi. De aceea motivele şi coloritul tradiţional a suferit schimbări. De 

exemplu aşa motive ca: păsări, flori executate în roz, galben şi albastru sunt specifice Chinei. 

Islamul interzice reprezentarea oamenilor şi animalelor, astfel când s-a răspândit pe 

insula Java, reprezentările au devenit mai stilizate, iar printre culori predomina verdele, culoare 

sfântă pentru arabi. În acelaşi timp negustorii olandezi preferau motive europene - buchete de 

flori, fluturaşi şi păsări. În Europa batikul s-a răspândit datorită cărţii despre istoria batikului, 

scrisă de general-gubernatorul insulei Java Tomas Raffls. 

Se poate vorbi nu de o împrumutare directă a tehnicii din India, ci de o perfecţionare a 

tehnicii mai vechi din Indonezia. Dintr-o sumedenie de documente se ştie, că în Evul Mediu 

stofele indiene pictate erau o marfa destul de des exportată în Sumatra şi Java. Din dorinţa de a 

produce ornamentele în propria tehnică a apărut un instrument tipic javan QZ-tianting - un vas 

mic de aramă, care se umple cu ceară topită şi poate fi încălzită la foc. 

Vasul era dotat cu un tub subţire curbat, din care curge ceara, anume acest obiect permite să 

se aplice linii subţiri şi puncte creând desene complicate specifice batikului indonezian, iar 

pictura manuală transforma o simplă vopsire a stofei, ce e necesară zilnic, într-o artă. Un 

adevărat artist al imprimării stofei este strâns legat de propria tradiţie a culturii, în afară de aceasta, 

ocupaţia cu batikul necesită mult timp. In India, în Evul Mediu desenele se aplicau pe ţesături prin 

două metode, cu pensula şi cu ajutorul unei ştampile din lemn. Prima metodă era destul de 

sofisticată şi de lungă durată, în schimb vopsirea cu pensula era considerată mai mult artă decât 

meşteşug. Din categoria tehnologiei manuale, până în zilele noastre este larg răspândită tehnica 

nodului, numită „bandhona", ornamentul căreia constă din pete mici neuniforme. O altă tehnică 

veche este răspândită în Gudjarat. Stofa se leagă cu aţă rezistentă pe porţiunile unde trebuie să fie 

linii, după dezlegare locul legat rămâne nevopsit. Această tehnică e numită „laheria". 

Tehnologia, ce corespunde batikului sub numele de „calrucari", păstrată mai mult în 

Caramandele şi Tamilinade la meşteşugarii ce confecţionau pentru localnici portiere pentru 



 37 

biserici, baldachinuri, deseori reprezentau scene mitologice sau tablouri. Desigur că o astfel de 

tehnologie nu oferă un număr mare de veşminte şi nu satisface un număr mare de oferte. Dar aceste 

cerinţe au apărut în India în sec. XVII. 

China i-a dăruit lumii o aşa ţesătură minunată - mătasea. Tehnica vopsirii ţesăturii prin 

metoda imprimării în China se numea, „jantze”. Aceasta poate fi tradusă ca „ornamente cu vopsea", 

ornamentul fiind obţinut prin înmuierea ţesăturii într-un colorant. Această stofa o purtau atât cei 

bogat, cât şi cei săraci. In acea perioadă existau trei metode diferite de aplicare a ornamentului: cu 

vopsea, cu ceară şi noduri. Se pare că cel mai vechi şi cel mai tradiţional era metoda „latze” 

(ornamente cu ceara), care constă în aplicarea parafinei fierbinte pe stofă după schiţa desenului, după 

care, în urma răcirii, stofa se înmuia într-un cazan cu vopsea, apoi parafina se scotea. Exemple de 

stofe pictate în trei culori, numite „sanbaotze", au ajuns foarte puţine până astăzi. 

Cercetătorii etnografi consideră că vopsirea în trei culori era o limită a tehnicii, deoarece 

la aplicarea stratului al patrulea stofa devenea practic neagră. Metoda de mai sus poate fi numită 

cu siguranţă batik, doar că e batik pe mătase. 

La început în imprimeu se foloseau coloranţi naturali, obţinuţi din plante, animale sau minerale. 

India poate fi considerată ţara de la care s-a răspândit în lume arta coloranţilor. Cu două mii de 

ani I.hr. indienii şi chinezii foloseau indigoul pe care-1 extrăgeau din plante „indifera finctoria", 

coloranţi pe care îi extrăgeau din insecte, hidrixizi de aluminiu, de fier, de crom şi de staniu. 

„Purpura" este extrasă din scoici, era folosită de fenicieni, în timp de chinezii vechi cunoşteau 

purpura roşie şi albastră din cârmâz. Încă Herodot relata multe informaţii, precum pictura 

veşmintelor cu figuri de animale, folosind stilizarea unor frunze, culoarea cărora dura cât 

ţesătura. De asemenea, Plinius scria despre arta egiptenilor de a vopsi inul cu mordanţi sau despre 

cunoştinţele multiple ale grecilor în tehnica vopsirii. 

Cu mai bine de trei secole în urmă, batikul apare în China, unde era bine dezvoltată 

creşterea viermilor de mătase. Mai târziu, peste câteva secole, această ocupaţie este preluată de 

arabi, principalul centru de producţie a mătăsurilor devenind oraşul Damask. In acest mod 

producerea de mătase devine cunoscută lumii întregi. Monopolul Chinei asupra ţesăturilor de 

mătase a rămas în trecut. Cea mai veche pictură pe matasse, cunoscută cercetătorilor, are vârsta de 

peste două mii de ani, fiind descoperită în timpul revoluţiei culturale chineze. Această lucrare, 

având dimensiunea de doi metri, se păstrează în locul de înmormântare a unei doamne vestite. Pe 

această lucrare au fost folosite culori pastelate, redând unele figuri ce se află în dinamică.  

In Japonia tehnologia vopsirii ţesăturii se dezvolta pe o cale proprie, aparte. Apar lucrări 

executate pe mătase folosind tuşa şi coloranţii «mobili». Această tehnică a fost adusă în Japonia din 

India sau China. In japoneză era numită „rocati" şi era utilizată în vopsirea draperiilor şi a hainelor. 
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Secolul VIII în Japonia era considerat secolul de aur al realizării artistice a ţesăturii. In această 

perioadă deja existau o mulţime de ţesături; în afară de batik se dezvoltă broderia şi imprimarea cu 

parafină sorimon, la fel şi tehnica kokati (cu trafaret) şi iuhata. În secolul X-XI costumul japonez a 

devenit foarte bogat. Goana după complexitatea vestimentaţiei a dat viaţă artei, alternanţei gamei 

cromatice, a cutelor şi repartizării ornamentului pe vestimentaţie, care nu trebuie să se piardă între 

pliuri. Pe parcursul secolului se schimbă preferinţele: aşa deci, în secolul XIII în modă apare 

ornamentarea cu steme (blazoane), iar la sfârşitul secolul XVI în mare măsură se apreciază 

importanţa ornamentului cu un subiect concret şi pe stofa pentru chimono şi draperii sunt aplicate 

subiecte întregi. 

Continuă să se dezvolte tehnica desenului imprimat, iar la sfârşitul sec. XVII - tehnica 

iudzen elaborată de Miadzani Iudzen - desen cu ajutorul pastei din orez. 

In anul 1835 în oraşul olandez a fost deschisă prima fabrică de obţinere a batikului. Ca 

exemplu au fost deschise şi în alte oraşe fabrici de acest fel. Au fost dezvoltate noi tehnologii. 

Olandezii au adus specialişti din Indonezia. Revenind în Patrie meşterii indonezieni dezvoltau în 

continuare acest meşteşug. 

După criza economică din anii 1920 din industrie, batikul a devenit meşteşug. In Olanda 

s-a deschis o şcoală de obţinere a batikului care treptat s-a dezvoltat în artă decorativă. Astfel 

motivele stilizate de pe confecţii au influenţat asupra stilului modern în artă şi asupra procesului de 

creaţie la aşa pictori ca: dna Pangon, Kris Lebo şi Renni Makkintoş. De la mijlocul secolului al 

XIX-lea olandezii pierd influenţa pe piaţa europeană, concentrând activitatea de antreprenoriat 

pe insulele Jawa. Se deschideau manufacturi întregi la confecţionarea imprimeului, stăpânii 

cărora simţeau bine fluxul timpului, tendinţele artistice şi cerinţele populaţiei capricioase. Cu toate 

acestea, industria engleză de producere a ţesăturilor, bazată pe tehnologii performante, 

monopolizează totalmente piaţa de desfacere, lăsând în urmă industria olandeză, iar metoda 

imprimeului trece în domeniul producţiei medii, mici şi de artizanat. De obicei, germanii se 

interesează de această modalitate de vopsire, păstrând pentru posteritate tehnologiile de 

confecţionare a imprimeului şi realizarea ţesăturilor moderne europene conform acestor 

tehnologii, educarea unei generaţii de meşteri profesionişti şi răspândirea imprimeului printre 

amatori. 

Batikul combină în sine particularităţile şi tehnicile artistice ale multor domenii plastice: 

grafică, vitraliu, mozaic. O simplificare considerabilă a tehnicilor de imprimare manuală în 

comparaţie cu tehnicile tradiţionale şi multitudinea de mijloace speciale permite pictarea diferitor 

detalii ale vestimentaţiei, obiectelor de interior şi tablourilor. 
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Batikul este un procedeu de realizare simplu, dar foarte migălos. Pentru baticul tradiţional 

se utilizează bumbac fin, untori, ocazional, mătasea. Mai nou, textilul este produs la fabrici cu o 

adevărată industrie, în Java, căminul batikului, în Indonezia, provincie care îşi are stilul său 

propriu. In designul original predomină culorile maro, galben şi albastru indigo, dar, în părţile 

nordice ale insulei, modelele au fost întotdeauna mai colorate şi mai variate. Fiind o ţară 

comercială, intră în contact cu multe influenţe, iar acest lucru se reflectă în imprimeu, cum ar fi 

designul floral viu colorat de inspiraţie chinezească. 

Aspectele cele mai străvechi ale artei decorative populare în imprimeu se perpetuează prin 

trasarea pe ţesături a ornamentelor în culori prin metoda manuală sau cu ajutorul unor forme 

speciale cu desen reliefat. 

Batikul a obţinut o dezvoltare largă a desenului manual pe ţesătură. În principiu, metodele 

batikului se realizează cu ajutorul rezervei, care nu permite amestecul culorilor în ţesătură, 

pentru a reda corect ornamentele decorate. Această metodă a desenului pe material este 

răspândită în Peru, Sri-Lanca, Şumer, Indochina, Africa, Turcia. Chiar şi în prezent este populară 

haina din materialul desenat manual. Batikul se realizează cu ajutorul diverselor materiale 

artistice: acuarela, pastelurile, grafica, vitraliile, mozaica. Adevăratul batik se îndeplineşte 

manual, redând căldură cu ajutorul coloritului. Acesta este unul din principalele materiale, folosit 

pentru decorarea încăperilor, în decursul multor ani. Batikul este foarte variat şi răspândit, el se 

poate întâlni în decorarea fularelor, poate fi reprezentat ca un tablou abstract, ca valuri ale 

atlasului greu folosit la decorarea ferestrelor. 

Batikul poate decora multe obiecte, începând de la hainele desenate manual: design 

vestimentar, tablouri şi terminând cu decorarea interiorului. 

Cercetările făcute de savanţi au demonstrat că vopsirea ţesăturilor s-a practicat din secolul 

I. Plinius cel Bătrân relatează, în cartea as, despre metodele de vopsire care se foloseau în Egipt. 

Vopsirea hainelor se efectua prin următoarele metode interesante: după ce materialul alb era 

conturat, el era apăsat pentru a se absoarbe nu în vopsea, dar în amestecul de vopsea cu diferite 

substanţe. După această procedură, pe materie nu se observă nimic, desenul apare numai după 

prelucrarea termică în cuptorul cu vopsea fierbinte. Anume în acest moment se elucidează 

nuanţele vopselelor. După cum se observă, descrierea analizată este asemănătoare cu baticul 

european modern. 

Un savant foarte vestit din Indonezia, G.P. Rafaier, consideră că batikul, ca tehnică, a fost 

importat din India. Etnograful rus Igor Kammadze, studiind ştiinţific şi spiritual cultura insulei 

Jawa, remarcă, cu mare atenţie arta batikului. 
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De mai mult timp batikul a devenit un simbol ritual pentru închinarea divinităţilor, radja 

ş.a. In fiecare ornament erau reprezentate simboluri bogate ce emanau o putere magică. Unul din 

cele mai principale simboluri ale culturii indoneziene - cris - semnifică străvechea armă 

indoneziana şi este unul din cele mai îndrăgite simboluri din grupul motivelor redate în imprimeu. 

Spre deosebire de alte motive, cel menţionat anterior se prelucrează în batik numai de către 

femei. Simbolurile aplicate în batikul tradiţional sunt redate într-o gamă coloristică de albastru-

cafeniu, cu imaginea motivelor ornamentale tradiţionale răspândite în ritualul ciclului vital, 

folosind simbolurile cris în batik. Acest simbol întruchipează unicul cosmos, universul său, dar 

reprezentarea aparte a simbolului şi batikul întruchipează aspectele universului masculin şi 

feminin.  

Din mai multe surse, se cunoaşte că ţesăturile imprimate erau lucruri de export pe 

Sumatra şi Jawa cam pe la mijlocul secolului. Datorită calităţilor acestor imprimări, erau admirate 

ornamentele în tehnica lor proprie, apărând modelele anumitor obiecte jawene - tianting 

(djanting) - vas minuscul de aramă, umplut cu ceară topită, care puteau fi încălzite la foc în caz 

de solidificare. Vopselele din Jawa erau cu mult mai calitative decât cele europene. Vopselele 

naturale nu se decolorau la spălat, cum se întâmpla cu citul, vopsitul cu anilină. De aceea tradiţia 

locală şi-a întărit poziţiile sale şi posibilităţile, anume acest factor influenţând evoluţia ulterioară a 

batikului. 

Răspândirea metodei naboica a devenit o nouă perfecţionare tehnologică. Mătasele indiene 

erau larg solicitate în ţară şi după hotarele ei, mai ales în Europa, în secolele XVII-XVIII. 

Achiziţionarea unei asemenea ţesături era egalată cu intrarea în societatea europeană mondenă. 

Europa fusese cucerită de ţesăturile indiene, încât a împrumutat repede tehnologiile de 

confecţionare. Putem concluziona că anume cerinţele europene au contribuit în mare măsură la 

evoluţia batikului, care a limitat evident folosirea tehnicilor manuale de confecţionare a batikului 

decorativ. Aceste ţesături noi sunt menţionate în surse literare şi memoriile călătorilor din 

primele decenii ale secolului al XVI-lea, fiind deja un model destul de răspândit. 

Baticul, ca artă decorativă independentă, s-a dezvoltat abia la începutul secolului XX, 

deşi s-au păstrat şi unele exemple mai vechi. Obţinând o largă răspândire, într-un timp foarte 

scurt, imprimeul a parcurs calea de la o simplă copiere a ornamentelor la crearea lucrărilor 

originale şi a atins mari succese în acest frumos domeniu. 

Din tehnicile manuale de odinioară şi la etapa contemporană se utilizează cu succes 

tehnica vopsirii cu noduri, aşa-numita bandhana, la care desenul arată de parcă este compus din 

mici pete neuniforme. Reprezentările antropomorfe pe desene, pictate în această tehnică, pot fi 

văzute pe sculpturi, reliefuri şi frescele templelor hinduse. O altă tehnică veche ce s-a păstrat din 
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provincia Gudjarata - stofa este strâns învârtită, locurile unde se preconizează variate dungi, se 

leagă cu altă stofă, după care ţesătura se impregnează cu vopsea. După dezlegarea stofei, pot fi 

observate variate fâşii mai mult sau mai puţin vopsite. 

Astfel imprimeul trece prin a doua renaştere, manifestată prin apariţia în ţările europene a 

ţesăturilor orientale, ceea ce a favorizat la începutul secolului XX dezvoltarea manuală a 

imprimeului. In Rusia imprimeul îşi face apariţia în anii 20 ai secolului XX odată cu curentul 

artistic modern. Se dezvoltă, preponderent, în astfel de oraşe ca Moskova, Leningrad, Ivanovo, 

Kiev, Odesa, Tbilisi, ş.a. arta decorativ-aplicată pe aceste teritorii fiind foarte funcţională şi 

complexă. 

Dezvoltarea ei are loc pe diferite planuri. O deosebită importanţă o are desenul manual al 

ţesăturilor de mătase şi viscoză, cunoscut ca tehnologiile de bază: batikul rece şi batikul 

fierbinte. 

Desenul manual al acestor ţesături apare în anii 30 ai secolului XX. Imprimeul pe de o 

parte reprezintă pluritudinea aspectelor artistico-stilistice, pe de altă parte - decalajul evident al 

produselor realizate din punct de vedere artistic şi tehnologic. Aceste tehnici acordă meşterului 

multiple posibilităţi de creaţie artistică. La baza acestei tehnici este metoda de rezervare, adică 

vopsirea parţială, locurile, care nu doresc să fie vopsite, fiind acoperite cu ceară, soluţie de ceară, 

parafină şi vazelină. Metoda este cunoscută din evul mediu, fiind semnalate şi în Rusia Kieveană. 

Astfel, metoda larg cunoscută şi răspândită era denumită în Rusia naboica prin carouri. In acest 

context vopsirea se efectua prin intermediul unor scânduri de lemn decorative - mâner, care 

împreună cu ţesătură, era impregnată în soluţia de vopsire. Aceeaşi tehnologie persistă şi în 

ţesăturile ucrainene, cunoscute ca pisanca. Dispozitivul prin intermediul căroruia se realizează 

vopsirea stofei, în Ucraina poartă denumirea de kvaceok. In tehnologia batikului fierbinte au fost 

elaborate procedee de lucru ale imprimeului compus, multiple rezervări şi asociaţii, lucrul de la o 

pată de culoare sau vopsire locală parţială, folosirea variatelor instrumentării, metode combinate 

de lucru, asocierea imprimeului cu desenul liber sau reliefat, folosirea substanţelor, executarea 

batikului rece. 

In timpul celor 20 de ani de dezvoltare, imprimeul a realizat un avânt semnificativ, dacă 

să comparăm ţesăturile executate în anii 20 cu cele din anii 30 ai secolului XX. Evoluţia 

tehnologică, a tendinţelor artistice denotă un progres considerabil, apariţia meşterilor calificaţi 

profesionişti, mulţi din ei cu studii speciale în domeniu, care duc faima acestui procedeu de 

decorare a ţesăturilor.  

Timpul trece, viaţa este într-o continuă dinamică schimbătoare, evoluţia tehnică absoarbe 

toate obiceiurile popoarelor. De asemenea şi imprimeul se află în dependenţă permanentă de 
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natura coloranţilor, ce se supun unor sinteze permanente. Arta îşi schimbă continuu ideile, 

motivele şi metodele de realizare, se află într-o evoluţie permanentă, este îmbucurător faptul că 

elementul tradiţional de exprimare se menţine pe parcursul secolelor cu semantica sa populară, 

reprezentând obiceiuri şi datini la diferite popoare. 

Imprimeul artistic – batik, este disciplina de bază la modulul arta textilă. Pentru a 

determina noţiunea de Artă textilă este necesară analiza noţiunilor de artă, artă decorativă, artă 

abstractă în contextul artei textile. 

Arta este determinată ca activitatea personalităţii creatoare care are drept scop producerea 

unor valori estetice şi care foloseşte mijloace de exprimare cu caracter specific; îndemânare 

deosebită într-o activitate; pricepere, măiestrie; îndeletnicire care cere multă îndemânare şi 

anumite cunoştinţe. 

Conform dicţionarului de artă, noţiunea de artă decorativă este termen folosit pentru o 

largă categorie de obiecte executate din diverse materiale şi în tehnici diferite, realizate cu scop 

utilitar şi estetic. Destinată împodobirii fiinţei umane (vestimentaţie, giuvaiere) ca şi spaţiul 

ambiental (mobilier, textile, ceramică, sticlă) determină mediul de viaţă social. Clasată şi sub 

denumirile de artă aplicată, arte industriale, design, artă decorativă, se constituie în permanent 

dialog cu creaţiile din domeniul artelor plastice. 

Arta textilă este reprezentată de domeniile de artă decorativă: imprimeu artistic– batik, 

tapiserie artistică, broderie, design vestimentar. Lucrarea de faţă este destinată şi poate fi utilizată 

pentru toate disciplinele de artă textilă numite mai sus. 

În procesul elaborării şi aplicării elementelor limbajului plastic este importantă studierea 

definiţiei de artă abstractă. Noţiunea de artă abstractă porneşte de la ideea unei noi experienţe 

artistice a realului, a cărei trăire interioară se cere exprimată printr-un limbaj de semne, 

imaginare sau cel mult aluzive la real, niciodată descriptive sau indicative. Aceste semne, cu 

încărcătură simbolică, purtătoare ale unui mesaj spiritual de ascensiune interioară şi ordonare, 

pot avea un caracter pur geometric sau predominant geometric. 

În contextul artei abstracte vom analiza noţiunea şi procesul de stilizare pentru elaborarea 

formelor plastice noi în procesul de creaţie a studenţilor.  

 

2.1. Procedeele specifice tehnicilor imprimeului artistic - batik  

Pentru compartimentul tehnologie în procesul creator în cadrul cursului de artă textilă 

sunt propuse pentru studiere tehnicile de bază ale imprimeului artistic: batik rece, batik fierbinte 
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şi batik în noduri. În procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi au fost determinate 

următoarele obiective: 

Cognitive. Studenţii vor cunoaşte/însuşi: 

 tehnicile de bază ale imprimeului artistic; 

 specificul vizual al tehnicilor studiate. 

Psihomotorii (capacităţi). Studenţii vor şti să facă/să execute: 

 să aplice tehnicile imprimeului artistic pe etape; 

 să realizeze probe tehnologice; 

 să elaboreze proiecte; 

 să opereze tehnici specifice de elaborare a compoziţiilor creative; 

 să coreleze elementele limbajului plastic cu elemente tehnologice ale imprimeului artistic. 

Prin urmare, pentru studiul teoretic au fost determinate următoarele repere în procesul 

dezvoltării creativităţii artistice la studenţi:  

 studierea tehnicilor de bază ale imprimeului artistic; 

 tehnicile de bază ale imprimeului artistic se aplică la nivelul probelor tehnologice; 

 aplicarea tehnicilor textile de bază în procesul executării compoziţiilor creative; 

 executarea compoziţiilor creative în tehnicile imprimeului artistic la nivel înalt-profesionist. 

Prin tehnicile de bază ale imprimeului artistic, a fost determinată corelaţia elementelor 

limbajului plastic, cu tehnicile de bază ale imprimeului artistic: 

 pentru imprimeul artistic – batik rece este evident că, conturul (realizarea tehnicii respective) 

presupune reprezentarea liniei plastice care a fost studiată în grupul elementelor limbajului 

plastic; 

 pentru imprimeul artistic – batik fierbinte este evident că pata (realizarea tehnicii respective) 

presupune reprezentarea formei plastice din grupul elementelor limbajului plastic; 

 pentru imprimeul artistic – batik în noduri este evident că linia, pata (realizarea tehnicii 

respective) presupune reprezentarea liniei şi formei plastice din grupul elementelor 

limbajului plastic. 

Conturul – este linia care mărgineşte o suprafaţă, sau care ni se pare că delimitează forma 

obiectelor ce aparţin lumii înconjurătoare; în acest din urmă caz avem de-a face cu o iluzie, 

întrucât natura este constituită din volume-înscrise în spaţiu, în care, cel mai adesea, au loc 

succesiuni continui de planuri infinitezimale. Conturul, este utilizat în reprezentările plastice 

bidimensionale sau în volum (fr. contour, it. contorno, germ. Kontur, Umriss, engl. contour, 

outline) [56, p.126].  
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În funcţie de modul de executare a imprimeului artistic sunt trei tehnici de bază: batik 

rece, batik fierbinte şi batik în noduri. Această clasificare este convenţională, deoarece în 

procesul creator nu întotdeauna este utilizat în exclusivitate un singur procedeu. Totuşi există 

anumite limite şi particularităţi pentru fiecare procedeu de imprimare. In cazul executării 

tehnologiei batik rece - este principala substanţă de rezervă. In urma prelucrării contururilor 

desenului pe stofă şi vopsirea cu soluţii de coloranţi se obţin desene în contur alb. Pentru ca acest 

contur să nu denatureze desenul şi structura lui compoziţională elaborată iniţial de autor, sunt 

folosite rezervele colorate, în prealabil combinate cu vopsele în ulei.  

1. Tehnologia de bază a imprimeului artistic – batik rece în realizarea tehnologică a 

compoziţiilor decorative abstracte. Substanţa de rezervă specifică acestei tehnologii are 

capacitatea de a nu permite să treacă soluţiile de coloranţi, adică să evite vopsirea anumitor 

sectoare ale mătasei în conformitate cu desenul/compoziţia elaborată de studenţi. Pe această 

proprietate a substanţei de rezervă se execută baticul - unul dintre cele mai vechi procedee de 

imprimare a desenului decorativ pe ţesătură. 

Multiplicarea variantelor oferită de acest procedeu permite să se imprime pe mătase 

desene multicolore complicate. Decorul câştigă şi graţie ţesăturii de factură şi de mărime diferită 

şi a articolelor din pânză. 

Substanţele care au capacitatea de a nu admite vopsirea ţesăturii se numesc compoziţii de 

rezervă, expresie redusă în limbajul profesionist până la rezervă, iar procesul de imprimare a 

desenului pe ţesătură cu ajutorul substanţelor de rezervă se numeşte proces de rezervare. 

Diferite substanţe de rezervă au capacitatea de a lipi în mod mecanic firele şi împiedică 

soluţiile colorante să vopsească pânza sau, interacţionând chimic cu soluţiile colorante, fac 

imposibilă vopsirea firelor. 

Pentru a executa tehnologia batik rece, este necesar să cunoaştem tehnologia realizării 

lor, pe ce tip de ţesături se aplică, care sunt instrumentele, componenţele rezervelor, cum se 

pregătesc şi se fixează vopselele. Vom începe mai întâi cu ţesăturile, fiindcă în toate cazurile de 

imprimeuri e nevoie de pânză. 

Pentru imprimeul artistic se recomandă folosirea stofei dense de culoare albă, cum sunt 

ţesăturile de mătase naturală - muselina, crepdeşinul, creponul; din ţesăturile de bumbac - 

batistul, marchizetul. 

În cazul tuturor tehnologiilor de imprimare, mătasea se întinde pe ramă. La întinderea 

stofei trebuie evitată torsiunea ei. Pânza de mărimea necesară este fixată cu pioneze mai întâi pe 

la colţuri, apoi se fixează paralel părţile opuse. 
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1.1. Procesul tehnologic în realizarea tehnologiei de bază a imprimeului artistic – batik 

rece. Batik rece este un tip de imprimare pe ţesătură, când hotarele dintre sectoarele colorate sunt 

delimitate cu ajutorul liniilor subţiri schiţate cu soluţii de rezervare. Această tehnică se bazează 

pe creşterea conturată cu ajutorul rezervei pe stofă, în acest caz desenul se aplică astfel încât 

conturul liniilor de rezervare să creeze forme închise ale ornamentului, elementelor şi formelor 

plastice. Este necesar să se ţină cont de faptul că rezerva se foloseşte nu numai pentru delimitarea 

vopselei pe ţesătură, dar şi în scopuri pur decorative. Aceste procedee extind într-o anumită 

măsură posibilităţile de imprimare. 

Figura 10. Tehnologia – batik rece, Studenta Cărăruşi Svetlana, 201 AD 

                 

 

După cum am menţionat, pentru aplicarea conturului desenului pe ţesătură se folosesc 

tuburi de sticlă. Soluţia de rezervă trebuie să îmbibe complet ţesătura, de aceea, după trasarea 

unui contur închis, este necesar să controlăm dacă linia lui este prelucrată bine cu soluţia de 

rezervă, în acest scop sectorul închis se prelucrează cu o pensulă muiată în apă - dacă peste 

câteva minute în afara conturului nu vor apărea pete umede, atunci linia de rezervare este 

îmbibată bine cu soluţia. Dacă, însă, apa pătrunde în afara liniei conturului, atunci operaţia 

trebuie repetată după uscarea soluţiei, pe partea opusă a ţesăturii. Lucrul cu tubul de sticlă 

necesită siguranţă. Tubul trebuie să lunece liber pe stofă, iar la începutul operaţiei trebuie să 

atingă stofa înainte de a se forma picături la vârful lui. Încheind linia, urmează să întoarcem 

repede tubul cu vârful în sus, ca soluţia să se deplaseze la mijloc. Concomitent se recomandă ca 

şi partea opusă să fie puţin ridicată, pentru a evita scurgerea soluţiei pe ţesătură. Conturul schiţat 

trebuie lăsat să se usuce bine, verificând după partea pe verso a stofei dacă soluţia a îmbibat bine 

ţesătura, apoi se aplică şi gama de culori în corespundere cu compoziţie creativă elaborată. 

Procesul tehnologic în executarea batik fierbinte delimitează următoarele procedee 

principale de lucru: 1. batik simplu (o acoperire); 2. batik complex (mai multe acoperiri); 3. 

imprimare de la pată. 
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Figura 11. Tehnologia – batik fierbinte, Studenta Şibaeva Olesea 201 AD 

                        

 

2.1. Batik simplu. Desenul de pe proiect se aplică pe stofă cu ajutorul pensulelor, muiate 

în soluţie de rezervare încălzită. Se obţine conturul desenului, în ornament vegetal sau geometric.  

Pensulele se lasă pentru câteva minute în soluţia de rezervare pusă la încălzit (parafină, ceară). 

Imediat ce instrumentele se răcesc, acestea vor fi încălzite în acelaşi mod, astfel soluţia de 

rezervare poate să se răcească şi nu va îmbiba ţesătura. Când soluţia de rezervare, aplicată pe 

ţesătură, se răceşte, ea se acoperă imediat cu vopsea, cu ajutorul unui tampon de vată sau a unui 

burete peste desenul executat (spre deosebire de imprimarea batic rece, unde fiecare element al 

ornamentului se vopseşte separat). După scoaterea soluţiei de rezervare pe stofă apare un 

ornament de culoare deschisă pe un fundal mai întunecat. Imprimarea tehnologiei batik fierbinte 

printr-o acoperire poate fi combinată cu vopsirea ornamentului în mai multe culori. Această 

vopsire se va efectua înainte de acoperirea întregii suprafeţe a ţesăturii cu vopsea; după ce 

sectoarele acoperite cu vopsea se usucă, ele se acoperă cu soluţie de rezervare, apoi se vopseşte 

fundalul şi conturul, în acest caz desenul unicelor, obţinut de obicei prin imprimarea în tehnica 

batik simplu, este completat de multiple culori. 

2.2. Imprimarea în tehnica batik complex constă din câteva etape, fiecare din ele parcă 

repetând imprimarea batik simplu: după prima acoperire a fundalului şi uscarea lui se aplică 

iarăşi desenul cu ajutorul soluţiei de rezervare, apropiindu-se toată suprafaţa ţesăturii întinse pe 

ramă. Această operaţie poate fi repetată de patru ori. Vopsirea se execută de la culori deschise şi 

trecând la culori mai închise. La fiecare vopsire este necesar să controlăm calitatea acoperii cu 

soluţie de rezervare şi să avem grijă ca desenul să fie transpus pe ţesătură în întregime, conform 

proiectului. 

2.3. Imprimarea de la pată este cea mai complicată şi cea mai interesantă operaţie de 

imprimare a desenului decorativ pe ţesătură. Prin imprimarea de la pată se execută articole cu 
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ornament vegetal. Principiul de lucru este similar cu baticul simplu, dar în locul vopsirii continue 

a ţesăturii în întregime pe stofă se aplică în conformitate cu schiţa pete diforme de diverse culori. 

Pe fiecare pată se execută, în conformitate cu schiţa, desenul iniţial al ornamentului, folosindu-se 

soluţia de rezervare, apoi aceste pete sau sectoare din jurul lor se acoperă cu altă culoare, şi iarăşi 

se execută desenul iniţial al ornamentului. Această procedură poate fi repetată cel mult de trei 

ori. înainte de ultima vopsire se definitivează ornamentul şi întreg desenul se acoperă cu vopsea 

de culoare închisă. De regulă, desenele de acest fel au întotdeauna un fundal întunecat, deoarece 

este necesar ca el să acopere vopseaua împrăştiată în afara desenului. Pe sectoarele separate ale 

ţesăturii procesul poate fi comparat cu imprimarea batic compus. Imprimarea de la pată permite 

vopsirea desenului, în cazul unui anumit număr de acoperiri, în nuanţe şi culori extrem de fine.  

La imprimarea de la pată este necesar să luăm seama ca fiecare strat de vopsea, aplicat pe 

stofă, să fie bine uscat, iar soluţia de rezervare să se răcească. 

2.4. Pe lângă procedeele de imprimare a desenului pe ţesătură cu ajutorul soluţiei de 

rezervare fierbinte menţionate mai sus, există şi o modalitate foarte eficientă de finisare a 

desenului - aşa numitul efect kracle. 

Figura 12. Tehnologia – batik efect kracle 

 

După aplicarea desenului de bază, ţesătura întinsă pe ramă se acoperă în întregime cu 

soluţie de rezervare încălzită folosind o pensulă lată. Când soluţia se solidifică, stofa se scoate de 

pe ramă, se boţeşte cu atenţie şi se scutură astfel ca pe stratul de soluţie de rezervare să apară 

multe crăpături, apoi ţesătura se întinde din nou pe rame şi, utilizând un burete au un tampon de 

vată, se acoperă cu vopsea mai închisă. Soluţia de rezervare se scoate cu fierul de călcat. 

3. Batik în noduri nu este o simplă pictură pe pânză, ci vopsire a ei. Diferite efecte 

coloristice pe pânză se obţin din contul înnodării în diferite moduri. Vopsirea în noduri se 

foloseşte pentru obţinerea unui sau mai multor efecte pe pânză, destinată vestimentaţiei, cât şi 
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pentru alte domenii. Aceasta este o metodă de ornamentare a pânzei care se consideră cea mai 

veche. A fost răspândită în mai multe ţări ale lumii: India, Japonia, China ş.a. şi avea diferite 

denumiri: bandana (= „a lega") sau tibari (= a lega nod). 

Figura 13. Tehnologia – batik în noduri 

               

 

Esenţa constă în aceea că înainte de vopsire pânză este legată sau prinsă în moduri 

gândite din timp, după care pânză se vopseşte după metoda vopsirii uniforme. In timpul legăturii 

nodurile cu aţă trebuiesc strânse bine şi sigur. Cu cât este mai groasă pânza, cu atât mai puternic 

se strânge aţa care trebuie să fie cât mai subţire. Aţele trebuie să fie puternice şi decolorate 

pentru a evita decolorarea lor şi pătarea pânzei. Totodată poate fi conturată culoarea aţei cu 

culoarea în care urmează a se vopsi pânza. 

3.1. Procedee de aranjare şi legare a pânzei. Pentru a obţine un ornament simplu e 

necesar ca să strângem pânza în acelaşi loc cu frânghie sau cu aţă, loc care nu se va colora. 

Fâşiile ornamentale trebuie la început găsite din punct de vedere compoziţional, apoi uniform 

strânse cu ajutorul acului cu aţă cu pas simplu, după care capetele aţei se trag şi se prind, 

urmărind ca pliurile să fie uniforme. In acele locuri unde pânza este cea mai strânsă se leagă cu o 

frânghie sau cu un fir mai puternic. Se cufundă în colorant, după care se clăteşte cu apă caldă, 

apoi rece, se taie şi se înlătură aţele; se calcă cât este umedă. 

Fâşiile ornamentale, dar cu alt caracter, pot fi obţinute doar cu ajutorul a două plăci. 

Pânza se strânge în zigzag, se depune între două plăci (de lemn), strângând puternic şi legând. 

Lăţimea plăcilor este variată şi depinde de aranjarea pânzei. Cu cât mai lată va fi marginea 

pânzei care va rămâne liberă, cu atât mai late vor fi fâşiile colorate. Pânza astfel strânsă se pune 

în vasul cu colorant. E preferabil ca plăcile să nu fie din lemn lăcuit. Există o metodă şi mai 

simplă de a obţine fâşii paralele, aranjând pânza plisat si răsucind-o cu aţă de jur împrejur 

neuniform. Un ornament mai complicat se obţine aranjând pânza în formă de con. După vopsire 

pânza se clăteşte bine. 



 49 

Pentru a obţine un ornament în formă de plasă pânza trebuie aranjată în pliuri de două ori 

consecutiv în direcţii perpendiculare. Careurile pot fi obţinute şi cu ajutorul plăcilor. Pânza 

împăturită se fixează între două plăci de dimensiunea cărora va depinde suprafaţa căsuţelor 

obţinute. Pentru a obţine un desen mai complicat în formă de carouri se poate însăila pânza după 

liniile presupuse, apoi strânge aţa astfel, încât să nu permită colorantului să pătrundă in acele 

locuri, formând fâşii deschise la culoare. După ce se aranjează ansamblul, înainte de a-l înmuia 

în vopsea, se admite înfăşurarea sa cu alt strat de aţe haotice care va complica marginea obţinută, 

creând efect de marmoră. Acest efect poate fi de asemenea obţinut legând haotic bucata de pânza 

apoi vopsind-o. Casând diagonalele pânzei apoi strângând aţele vom obţine fâşii diagonale. 

Diagonalele se complică dacă aranjăm pânza în pliuri diagonale, apoi o legăm strâns cu aţă. 

Aceste forme de aranjare a pânzei pot fi combinate în cele mai diverse moduri, obţinând cele mai 

diverse efecte , în special grafice, dar şi o pictură caleidoscopică, (desene în formă de soare, 

romburi (la înnodarea colţurilor), rozete colorate, buchete de flori, etc.). 

Un mod aparte de înnodare a pânzei îl constituie cel ce va forma rozeta. Cea mai simplă 

rozeta poate fi obţinută apucând de mijlocul viitoarei rozete şi legându-l snop. Ceva mai 

complicat se obţine prin coaserea desenului însemnat sub formă de cerc, pătrat, zig-zag ş.a. 

Forme minuscule pot fi obţinute prin împungerea pânzei cu acul şi înnodarea strânsă a ei. 

Diverse forme pot fi obţinute prin înnodarea în pânză a diferitor obiecte de mici dimensiuni. 

Se mai cunoaşte şi aşa-zisa tehnică a furtunului, când pânza se răsuceşte(ca pentru 

scurgerea rufelor) se fixează pe la capete, se îndoaie în jumătate şi se înfăşoară strâns cu aţă. Un 

alt ornament grafic foarte expresiv se obţine dacă pânza se înfăşoară prealabil pe o bară de lemn 

şi se leagă cu aţă. După vopsirea cu prima culoare pot fi adăugate aţe şi repetată procedura cu o 

culoare mai întunecată.  

3.2. Procedeele de vopsire a pânzei: pot fi suprapuse l, 2, 3 culori, dar nu mai multe, 

pentru a evita murdăria. Vopsirea se face de la tonuri închise spre cele deschise. După vopsire şi 

clătire, nodurile se dezleagă, moment în care se descoperă desene interesante şi neaşteptate de 

aceeaşi culoare, dar de diferite tonalităţi, datorită faptului că vopseaua nu se îmbibă uniform în 

locurile legate şi cele libere. Sub aţa care leagă, pânză rămâne necolorată, loc de unde porneşte o 

extragere neuniformă. Pentru a obţine un desen mai interesant şi mai colorat, acest proces de 

vopsire poate fi repetat de 2-3 ori cu vopsele de diferite culori, succesiv, după uscarea stratului 

precedent pe aceleaşi noduri sau schimbându-le. Astfel de colorare se începe cu un ton mai 

deschis spre altul mai întunecat, ţinând cont de regulile de amestec al culorilor. Pânzele vopsite 

pot fi cele mai diferite precum şi clasele de coloranţi, printre care şi cei naturali inclusiv.  

În baza informaţiei prezentate mai sus putem concluziona: 
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 cursul de artă textilă, Imprimeu artistic, este reprezentat prin exersarea tehnicilor de bază 

(batik rece, batik fierbinte, batik în noduri, tehnici mixte);  

 tehnicile de bază sunt unele din multiplele procedee şi mijloace tehnice specifice de aplicare 

a elementelor limbajului plastic în artă textilă în procesul dezvoltării creativităţii artistice la 

studenţi;  

 specificul creaţiei artistice porneşte de la scopurile ce le imprimă produsului creator din 

domeniul artelor textile şi de la personalitatea creatoare a studentului;  

 reflexivitatea realizărilor artistice este determinată de mulţi factori: organizarea creaţiei (cu 

limbajul ei plastic şi tehnologic, prelucrarea formelor creative, a ritmurilor psihologice 

specifice creativităţii artistice), condiţiile impuse de realizarea creativă artistico-plastică în 

selectarea şi prelucrarea materialului transfigurat.  

Procesul studierii şi aplicării diverselor tehnici de bază ale imprimeului artistic va fi 

implementat la dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi în contextul metodologiei 

experimentale, oferind vaste posibilităţi în realizarea creativă şi ridicarea nivelului creativităţii 

studenţilor la facultăţile de Arte Plastice. 

Aşadar, executarea compoziţiilor creative în tehnicile imprimeului artistic reprezintă o 

etapă importantă în procesul creator. Tehnicile de bază ale imprimeului artistic va contribui la 

dezvoltarea individualităţii personalităţii creatoare, optimizarea imaginaţiei, activizarea atitudinii 

faţă de procesul creator. 

Procesul creator de executare tehnologică a compoziţiei creative în arta textilă va 

parcurge următoarele etape: 

1. Tema de creaţie este propusă de profesor; 

2. Prelucrarea temei de creaţie; 

3. Acumularea, prelucrarea, selectarea, sinteza materialelor vizuale; 

4. Elaborarea compoziţiilor creative la tema de studiu propusă (schiţă-căutări în ton şi culoare); 

5. Lucru la proiectul schiţă – mărită (compoziţia elaborată în procesul creator se măreşte, 

conform cerinţelor); 

6. Probele tehnologice (executarea probelor, respectiv, tehnicilor de studiu: batik rece, batik 

fierbinte, batik în noduri); 

7.Executarea tehnologică a compoziţiilor creative, elaborate în procesul creator, în tehnica 

respectivă propusă de profesor (batik rece, batik fierbinte, batik în noduri). 

În baza cercetărilor prezentate mai sus putem concluziona: 
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 exersarea tehnologiilor de bază ale imprimeului artistic (batik rece, batik fierbinte, batik în 

noduri, tehnici mixte) contribuie la cultivarea sensibilităţii estetice;  

 tehnicile de bază sunt prezentate ca unele din multiplele procedee şi mijloace tehnice 

specifice de aplicare a elementelor limbajului plastic în arta textilă în procesul dezvoltării 

creativităţii artistice la studenţi;  

 specificul creaţiei artistice porneşte de la scopurile ce le imprimă producţiei artistice 

creatorul;  

 reflexivitatea realizărilor artistice este determinată de mulţi factori: organizarea creaţiei (cu 

limbajul ei plastic şi tehnologic, elaborarea formelor, a ritmurilor specifice, a ritmului psihic), 

condiţiile impuse de reprezentarea artistică în selectarea şi prelucrarea materialului 

transfigurat. 

Studierea şi aplicarea diverselor tehnici de bază ale imprimeului artistic - batik contribuie 

la optimizarea creativităţii artistice la studenţi în contextul culturii învăţării, oferind vaste 

posibilităţi în realizarea creativă a studenţilor la facultăţile de Arte Plastice. 

 

2.2. Studiul elementelor limbajului plastic în cadrul cursului de artă textilă 

Epoca noastră se caracterizează printr-un consum masiv de informaţii vizuale. Procesul 

prelucrării informaţiei vizuale se efectuează prin studierea, codificarea şi aplicarea elementelor 

limbajului plastic la nivel conştient. În acest context, este necesară cunoaşterea mijloacelor 

plastice, a principiilor de compunere şi de îmbinare a elementelor limbajului plastic, a metodelor 

de elaborare a formelor, de descifrare şi de aplicare la nivel conştient a semnelor plastice care 

alcătuiesc astăzi un limbaj al artei. Înţelegerea însuşirilor interioare si a efectelor exterioare ale 

acestor mijloace şi metode este inerentă procesului creator conştient. 

Problema necesităţii studierii limbajului plastic şi aplicării acestuia în procesul creator, în 

educaţia prin arte, nu au fost abordate în cercetările de specialitate, sub aspectul aplicării în 

imprimeu artistic. În lucrarea de faţă vom examina acest aspect în vederea aplicării elementelor 

limbajului plastic în arta textilă. Instruirea artistică prin arta textilă, inclusiv prin elementele 

limbajului plastic, apare întâi ca disciplină de studiu fundamentală, cu aplicarea tehnologiilor 

specifice artelor textile, plus o didactică proprie. 

Dezvoltarea creativităţii artistice prin studierea şi aplicarea limbajului plastic este 

conturată, într-o viziune nouă, cu o problematică validată de cele mai avansate şi mai variate idei 

din psihopedagogia artei. Educaţia prin artă, aşa cum o propunem – exclusiv cu mijloacele ei de 

expresie – nu a fost cercetată ca obiect de studiu autonom. 
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În general, studiul elementelor lmbajului plastic i-a preocupat pe autorii: C. Ailincăi, L. 

Blaga, S. Ciubotaru, I. Ciubotaru, I. Daghi, A. Dima, Z. Dumitrescu, N. Dunăre, H. Focillion, I. 

Frunzelli, H. Horsia, T. Hubenco, D. Mihăilescu, D. Mureşean, V. Pavel, P. Petrescu, A. Pleşu, 

C. Prut, M. Robu, C. Spânu, G. Stoica, S. Şaranuţa, I. Şuşală, V. Vasilescu, W. Worringer, Б. 

Бархин, Ю. Божко, О. Голубева etc. 

Astfel, conform dicţionarului de simboluri, limbajul scris sau vorbit este impregnat de 

valori simbolice: imagini, idei, emoţii, sonorităţi, grafisme etc., în tot ceea ce exprimă, dar şi, 

într-o oarecare măsură, în ceea ce nu exprimă. Limbajul este şi simbolul unei fiinţe inteligente: 

individ, cetate, etnie, naţiune.  

Limbajele, ca formă de manifestare individuală, sunt sisteme de comunicare funcţionale, 

constituite într-un lung şi complex proces psihosocial, pentru a servi fixării, exprimării şi 

transferului de informaţie prin semne. Limbajele pot fi împărţite în sonore şi vizuale. Limbajele 

vizuale cuprind comunicarea prin pictură, grafică, arta textilă (aici incluzându-se, ca mijloc de 

exprimare specific, forma).  

În arta figurativă, ca şi în cea abstractă, nonfigurativă, limbajul nu are doar funcţia de 

fixare, exprimare, comunicare, cunoaştere şi influenţare, dar şi de transfer a informaţiei. 

Formele, ca mijloace de expresie, au o încărcătură de informaţii semantice, estetice şi afect ive.  

Pentru a realiza o cunoaştere multiaspectuală, personalitatea creativă creează un produs 

nou, în care îşi prezintă viziunea sa despre lume şi despre sine. De aici nevoia persoanei creative 

de a găsi căi noi, într-un limbaj individual.  

Or, expresia artistică, fiind produsul procesului creator, reflectă, parţial, mai bine zonele 

inconştientului, decât limbajul logic. Personalitatea creatoare plasticizezază atât expresivitatea, 

cât şi comunicarea prin aplicarea limbajului plastic. Creatorii ştiu să perfecţioneze imaginea, 

dinamica şi mişcarea artistică, găsind în natură echivalenţe artistice. În consecinţă, limbajul 

artistic care contribuie la definirea formei este determinat în procesul creator ca formă – conţinut.  

Conform modelului structurii intelectului, propus de J. Guilford, distingem patru tipuri de 

informaţie, inerente procesului creator în artele plastice: figurală, simbolică, semantică şi 

comportamentală, dintre care tipul fundamental îl reprezintă informaţia figurală, care este 

concretă, senzorial-perceptivă. Personalitatea creatoare prelucrează mai mult decât un singur fel 

de informaţie în scopul realizării lucrărilor sale creatoare. Creatorul în artele plastice concepe 

iniţial tema în formă semantică, apoi o transpune în formă figurală, specifică artei plastice. 

Studiile analizate ne-a condus spre constatarea că activitatea artistică este reflectată prin 

unele repere, adaptate specificului artei textile: 
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1. evaluarea maximă a potenţelor creatoare, afirmarea structurii (compoziţiei) plastice, înclinată 

predominant către unul dintre limbaje: al liniei, al formei structurale şi spaţiale; 

2. aplicarea diferitelor tehnici şi procedee tehnologice în artele textile; 

3. studiul naturii; 

4. studiul de viziune decorativă: una dintre modalităţile de tratare a compoziţiei creative (începe 

cu învăţarea punctului, liniei decorative, formei decorative); 

5. respectarea ritmului de lucru, a condiţiei studiului de atelier, urmărind calitatea, şi nu 

cantitatea lucrărilor; 

6. crearea posibilităţilor unor intense stimulări sinestezice prin exersări active, de descoperire, 

favorizând autoformarea, autoinstruirea; 

7. exersarea şi instrumentarea gândirii creative practice, prin munca eficientă a fiecărui individ.  

Astfel, exersate în diverse modalităţi şi procedee de lucru, cu instrumente şi materiale 

variate, elementele de limbaj devin instrumente de afirmare vizuală creativă pentru oricare 

individualitate. În aceste condiţii, dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei 

persoanelor creative, autonomia înlesnind şi îmbogăţind relaţiile sociale.  

Specificul limbajului plastic este de neconceput fără noţiunea de formă. Conform 

Dicţionarului de artă, forma este totalitatea mijloacelor de limbaj care alcătuiesc aspectul 

exterior al unei opere de artă: culoare, linie, volum etc. Forma reprezintă rezultatul procesului de 

creaţie în toată complexitatea sa, incluzând şi ideea care a stat la baza ideii creatoare [56, p. 188].  

Astfel, forma constituie principalul mijloc de expresie şi de comunicare în domeniul 

picturii, graficii, artei decorative. În acest context, vom acorda mai multă atenţie cercetării şi 

studierii limbajului artistic, respectiv limbajului plastic. 

Deci, forma reprezintă materia primă, principalul mijloc de expresie şi de comunicare, 

modalitatea specifică de vehiculare a informaţiei semantice, estetice şi afective. În procesul 

conştient al personalităţii creatoare se operează cu procedee artistice care, la finele procesului 

creator, contribuie la aplicarea elementelor limbajului plastic, reflectate în lucrări de artă 

decorativă şi, în special, de artă textilă.  

Susţinem conceptul propus de D. Mureşean că formele plastice, cu raporturile de 

simetrie, asimetrie, unitate sau armonie, mişcare etc., înseamnă un anumit grad de organizare, de 

expresivitate, unele note caracteristice obiectului creat [96, p. 26]. 

Forma cuprinde mijloacele de construcţie şi de expresie plastică, prezentate în cercetarea 

noastră prin studiul elementelor limbajului plastic, descris prin următoarele elemente plastice: 

punct, linie, şi forme plastice: spirală, spirală dreptunghiulară, cerc, dreptunghi, pătrat, romb.  
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Primul element de studiu teoretic al limbajului plastic este punctul. Punctul (etimologic, 

cuvântul vine din latinescul punctum – punct, loc) este singurul element fără dimensiuni 

geometrice, infinit de mic. În cadrul psihologiei percepţiei vizuale, punctul este asociat ideii de 

localizare, de fixitate, de dat bine determinat, de etalon de referinţă în interiorul unui sistem sau 

altul. 

Punctul este definit şi ca rezultantă (statică, localizată, fixă) a mişcării a două drepte care 

se intersectează în spaţiu; considerând mişcarea a două drepte sau a două puncte asupra cărora 

acţionează câte o forţă sau un grup de forţe, presupunând că în evoluţia lor traiectoriile (diferite) 

se intersectează (într-un punct), acest moment, diferit de mişcare, este asimilat conceptului de 

punct  ca o concluzie a mişcării. 

Dicţionarul de artă defineşte punctul ca figură geometrică rezultată prin intersectarea a 

două linii sau prin întâlnirea a mai multor planuri. Teoretic, punctul este invizibil, întrucât este 

lipsit de mărime, şi, practic, are dimensiuni neglijabile. Punctul este cel mai simplu element al 

formei, putând fi el însuşi formă sau aparţinând conturului ei. Caracterul fundamental al 

punctului rămâne imobilitatea. Pare închis în sine şi încărcat cu o tensiune interioară pe care şi-o 

exercită asupra spaţiului din jur (dispariţia acesteia anulează punctul, luând naştere linia) [56, p. 

74]. 

În ierarhia conceptelor geometrice, punctul constituie elementul primordial, aflat la baza 

formării tuturor figurilor, formelor, volumelor, a tuturor acţiunilor geometrice; cu ajutorul 

punctului pot fi realizate stadiile şi procesele geometrice. Putem deduce că punctul este 

rezultanta acţiunii într-un moment în care aceasta devine inexistentă. „Punctul este începutul şi 

sfârşitul mişcării (geometrice). Punctul este în mod constant şi potenţial elementul generator al 

tuturor formelor geometrice, mişcându-se în plan sau în spaţiu după o anumită lege, impusă de 

ansamblul elementelor directoare” [62, p.67-70]. 

O valoare aparte o au anumite puncte (din ansamblul unei structuri punctuale), ce devin, 

din raţionamente plastice şi geometrice, puncte de referinţă, puncte de interes plastic sau puncte 

identificabile cu centrul compoziţional. 

După alt izvor, Dicţionarul de simboluri, aflăm valoarea simbolică a punctului. Astfel, 

punctul simbolizează starea limită de abstractizare a volumului, centrul. Punctul este lipsit de 

dimensiune şi nu este supus condiţiilor spaţiale. Punctul a cuprins în sine cercul [45, p.133].  

Kandinsky distinge douăsprezece exemple ale formei punctuale, preluând diferitele 

reprezentări grafice convenţionale şi consacrate (punctul sub formă de cerc, pătrat, triunghi, ca 

intersecţie a mai multor segmente) sau soluţii personale apărute în imagini plastice şi 

manuscrise. 
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Următorul element al limbajului plastic în cadrul studiului teoretic este pata. Pata plastică 

poate varia de la forme libere, diverse, intuitive la altele geometrizate – cu dimensiunile 

proporţionate de cerc, de triunghi, de dreptunghi şi alte forme plastice [Apud 62, p. 67-69]. 

Un alt element al limbajului plastic este linia. Caracterizarea plastică a liniei este 

reprezentată prin calitatea ei de a fi frântă sau curbă, plană sau spaţială; linia reprezintă un şir de 

elemente de expresivitate plastică, stând la baza unei gramatici fundamentale a imaginii plastice. 

Conform Dicţionarului de artă, linia este trăsătura lăsată pe un suport, de creion, peniţă, 

pensulă etc., care serveşte la delimitarea corpurilor şi suprafeţelor. Linia poate avea conotaţii 

multiple, în funcţie de traiectorie, lungime, grosime, poziţie, grupare, succesiune, amplasare în 

câmpul imaginii artistice. Fiind compusă dintr-un şir neîntrerupt de puncte în succesiune, linia 

poate sugera direcţia, mişcarea, stabilitatea etc. [36, p. 255]. 

O linie orizontală este calmă şi statică, una verticală pare fermă, una oblică pare 

întotdeauna dinamică şi sugerează deplasarea (este ascendentă, dacă se deplasează de la stânga-

jos spre dreapta-sus, ori descendentă, dacă este dispusă invers). O linie frântă pare neliniştită şi 

ruptă, o linie curbă care se dezvoltă larg poate sugera plenitudinea, iar o linie care curge 

dezordonat creează impresia de agitaţie. Asocierea mai multor feluri de linii amplifică rezultatele 

expresive datorită contrastului lor implicit. Succesiuni de linii egale sau inegale, dispuse la 

intervale regulate sau nu, pot crea sugestii ritmice active sau monotone, de spaţialitate sau de 

relief, ornament etc. 

Linia are un rol important în limbajul plastic. Cu ajutorul liniei noi elaborăm compoziţii 

figurative şi nonfigurative, linia fiind baza compoziţiei decorative abstracte pentru realizarea 

lucrărilor de curs. Linia ca element constructiv ca figurare poate fi curbă sau frântă, astfel 

influenţând caracterul compoziţiei: fluent şi plastic, sau geometrizat şi sobru. 
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Figura 14. Linie 

 

 

 

 

 

 

a) linie curbă  

   

b) aplicarea liniei curbe ca element structural dominant al limbajului 

plastic  

 

 
 

 

c) linie frântă  

 
  

d) aplicarea liniei frânte ca element structural dominant în elaborarea 

compoziţiilor creative 

 

Liniile selectate şi prelucrate de personalitatea creatoare sunt purtătoare ale unei anumite 

semnificaţii, prezentate într-un mod individual.  

Din perspectiva limbajului plastic, linia evidenţiază structura formei, deoarece conturul 

pe care îl trasează face parte din forma lucrării, din compoziţia sa. Liniile, de toate tipurile, sunt 

deţinătoare ale unei semnificaţii semantice incipiente, şi nu ale unui înţeles definitiv şi unitar. 

Pentru a caracteriza linia după specificul plastic, sunt determinate mai multe tipuri de 

linii: 

 linia dreaptă (etimologic vine de la latinescul directus, drept, în linie dreaptă) este traiectoria 

unui punct mobil între două poziţii, pe drumul cel mai scurt;  
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 linia orizontală este calmă şi statică, una verticală pare fermă, una oblică pare întotdeauna 

dinamică şi sugerează deplasarea (este ascendentă, dacă se deplasează de la stânga-jos spre 

dreapta-sus, ori descendentă, dacă este dispusă invers).  

 linia frântă pare neliniştită şi ruptă, o linie curbă care se dezvoltă larg poate sugera 

plenitudinea, iar o linie care curge dezordonat creează impresia de agitaţie [62, p. 255].  

Linia are funcţie constructivă şi expresivă. După caracterul variat al liniilor aplicate 

putem intui trăsăturile, temperamentul şi sensibilitatea autorului în elaborarea produsului creator.  

Poziţiilor orizontal, vertical, în cazul liniilor drepte, le pot fi asociate reprezentări de 

natură plastică. Orizontala este legată de semnificaţia repaosului, a calmului (Luc Joly); 

orizontala dreaptă este definită de Kandinsky ca „cea mai concisă formă a potenţialităţii pentru 

o mişcare rece şi neîntreruptă. Verticala este asociată ideii de ascensiune, de elevaţie, aspiraţie 

spre superior, concisă formă a potenţialităţii pentru mişcarea caldă şi neîntreruptă. Oblica 

(dreapta diagonală) este cea mai concisă formă a potenţialităţii pentru mişcarea cald-rece 

neîntreruptă”. 

Spre deosebire de linia dreaptă, linia curbă aparţine regnului viu. Toate formele şi 

structurile predestinate creşterii şi mişcării sunt marcate intim de linia curbă. Comparată cu linia 

dreaptă (rezultantă a mişcării generate de o forţă constantă asupra unui punct), linia curbă 

(rezultantă a unor forţe simultane cu intensităţi diferite ce acţionează asupra unui punct) devine 

plastică. În reflectarea expresivităţii plastice, linia curbă reprezintă caracterul feminin, o mare 

abilitate, posibilitatea evitării situaţiilor-limită, persistenţa în timp şi spaţiu. 

Linia curbă, după procesul creativ de transformare, devine formă elaborată: elipsa, 

spiralele, curba. Grafica liniei curbe este mult mai apropiată gestului de trasare al mâinii şi 

reflectă starea psihologică a personalităţii creatoare în artele plastice. 

Particularităţile structurii unei linii sunt prezentate de Zamfir Dumitrescu astfel:  

1. forma liniară – aparenţa generală a unei linii, definită ca fiind dreaptă, curbă, frântă, trasată 

cu instrumentele de desen sau trasată cu mâna liberă scoate în evidenţă o categorie specifică 

de expresivitate plastică aparţinând aşa-numitei linii geometrice; 

2. corpul liniei – calitatea grafică a unei linii, care conţine, alături de lungimea acesteia, 

considerată ca fiind unică dimensiune măsurabilă, şi grosimea corpului liniei, care poate fi 

constant şi regulat în cazul liniei geometrice sau, modulat si valorat în cazul liniei trasate cu 

mâna liberă (linia artistică) [Apud 62, p. 74-85]. 

Reieşind din cele expuse, putem considera că prin aplicarea unei metode de transformare 

şi elaborare asupra unei linii, se pot crea forme plastice frontale şi forme volumetrice, dezvoltând 

creativitatea artistică la studenţi. 
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Astfel, structura punctuală a formelor plastice şi geometrice punct – linie – suprafaţă – 

volum reprezintă o relaţie care duce la ideea că linia, suprafaţa şi volumul conţin o structură 

punctuală proprie. Transformarea punctului prin linie în volum presupune un proces creator, care 

va determina concepţia elaborării metodelor specifice în procesul dezvoltării creativităţii 

artistice. Liniile grafice şi plastice sunt aplicate în procesul elaborării compoziţiilor creative după 

legităţile de organizare a compoziţiilor creative: ritmice, dinamice, proporţionale [62, p. 87]. 

Cercul ca formă şi simbol prezintă o semnificaţie individuală în realizarea 

compoziţională. Mişcarea circulară este perfectă, imuabilă, fără început şi fără sfârşit, fără 

variaţii; cercul poate simboliza timpul. Cercul este simbol fundamental în artele plastice. Cercul 

este întâi de toate un punct extins ce ţine de perfecţiune. De aceea punctul şi cercul au valenţe 

simbolice comune: perfecţiune, omogenitate, absenţa diferenţei sau a divizării. Cercul poate 

simboliza, dacă nu perfecţiunile tainice ale punctului primordial, cel puţin efectele create cu 

ajutorul lui. Cercul simbolizează şi cerul, cu mişcarea lui circulară nealterabilă. La un alt nivel de 

interpretare, cercul însuşi devine simbol, simbol al lumii spirituale şi invizibile. Concomitent el 

simbolizează activitatea cerului, inserţia sa dinamică în cosmos, cauzalitatea sa, caracterul său 

[56, p. 294].  

Figura 15. Cercul 

 

 

 

 
a) cercul - forma plastică, forma geometrică 

   

b) aplicarea cercului ca element structural dominant – cercul ca centru de 

interes în compoziţii decorative 

 

Virgil Vasilescu, critic de artă din România, consemnează, că cercul este simbol al 

regenerării, mişcarea veşnică pe o traiectorie care nu are nici început, nici sfârşit. Cercul este 

„oul”, simbolul universal al perpetuării, permanent asociat ideii de cosmogonie. Cercul este 

cunoscut în arta ornamentică naţională ca expresie a mişcării. Cercul ocupă un loc important în 
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ornament, fiind pretutindeni expresia cronografică a sensului mişcării. Forţa, mişcarea erau 

văzute ca un act de prezenţă al puterilor Cosmosului între oameni, fie ea materializată în 

învârtirea roţii olarului, sau în mobilitatea corpului uman [140]. 

Un rol deosebit de important în studierea formelor plastice îl joacă dreptunghiul, numit şi 

pătrat lung. El se situează aproximativ în acelaşi loc în simbolica formelor pe care îl ocupă 

labirinturile în biserici. Poate avea trei proporţii (3x4; lx1,6; lx2). Cea de-a doua, care este cea a 

numărului de aur, este în general legată de toate virtuţile atribuite secţiunii de aur, iar astfel de 

dreptunghiuri, numite şi pătrate-soare, ar sluji evocărilor. Dreptunghiul simbolizează 

perfecţiunea relaţiilor stabilite între pământ şi cer, precum şi dorinţa membrilor societăţii de a 

participa la această perfecţiune. Dreptunghiul poate fi baza sau fundalul compoziţiei decorative, 

fiind deseori plasat ca o formă frântă a limbajului plastic în compoziţia geometrizată [56, p. 469].  

 

Figura 16. Dreptunghi 

 

 

 

 

a) dreptunghi – forma plastică, forma geometrică  

  

b) aplicarea simbolică a formei geometrice în elaborarea 

compoziţiei creative decorative 

 

Pătratul este una dintre figurile geometrice cel mai frecvent şi mai universal folosite în 

limbajul simbolurilor. Este unul dintre cele patru forme fundamentale, împreună cu cercul şi 

crucea. Este simbolul pământului, prin opoziţie cu cerul, dar şi la alt nivel, simbolul Universului 

creat, pământ şi cer, prin opoziţie cu necreatul şi cu creatorul; este antiteza transcendentului.  

Pătratul este o figură anfidinamicâ, ancorată pe patru laturi. Simbolizează oprirea sau 

clipa smulsă. În timp ce mişcarea uşoară este circulară, rotunjită, oprirea, stabilitatea se asociază 

cu figurile colţuroase, cu liniile contrastante si sacadate. Multe spaţii sacre au o formă 

dreptunghiulară: altare, temple, oraşe, tabere militare. Adesea, acest pătrat se înscrie într-un cerc, 
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în vârful unui deal rotund, ca o tabără sau un templu, sau în depresiunea unui cerc de coline, ca 

Roma. „Cubul, cu pătratele, echerele şi punctele sale dă o idee despre lume materială şi creată, 

limitată şi înscriind-se în timp şi în spaţiu. Suprapunerea celor două volume arată relaţiile dintre 

cer şi pământ, transcendent şi imanent, relaţii care sfârşesc prin a se uni în om. Se poate vedea 

aici, în general, imaginea dinamică a unei dialectici dintre cerescul transcendent, către care omul 

aspiră în chip firesc, şi pământescul în care se situează actualmente” [45 p.49]. 

Figura 17. Pătratul 

 

 

 

a) pătratul - forma anfidinamică 

  

b) aplicarea pătratului în compoziţii decorative 

 

Rombul este matricea vieţii şi exprimă o filozofie dualistă. Prin extensie, rombul 

simbolizează şi poarta lumilor subterane, trecerea iniţiatică spre pântecele lumii, intrarea în 

reşedinţa forţelor htoniene. Reprezentându-l pe veşminte, femeile subliniază funcţia de simbol al 

feminităţii. Rombul este un simbol feminin. Uneori, pe imaginile amerindienilor, nişte romburi 

împodobesc şerpii. Li se atribuie un sens erotic, exprimă o filozofie dualistă.  

Figura 18. Rombul 

 

 

 

 

a) rombul – forma plastică, forma geometrică  
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b) aplicarea rombului în compoziţii de creaţie – 

simbolizează matricea vieţii 

 

In China, una din cele opt embleme principale, rombul, este simbolul victoriei. „Într-o 

formă foarte alungită, asemeni cu două triunghiuri, rombul ar însemna contactele şi schimburile 

dintre cer şi pământ, între lumea superioară şi cea inferioară, uneori şi unirea celor două 

orizontale, perpendicular aşezate pe unghiurile obtuze” [45]. Rombul este motiv preluat şi de arta 

populară textilă în Moldova, frecvent folosit în broderie, tapiserie, imprimeu.  

Spirala, a cărei alcătuire naturală este frecventă în regnul vegetal (viţa-de-vie, zorelele) şi 

în cel animal (melcii, scoicile etc.), evocă evoluţia unei forţe, a unei stări. Această figură apare 

încărcată de semnificaţii simbolice. Este un motiv deschis şi optimist. Spirala exprimă apariţia 

mişcării circulare ce ţâşneşte din punctul de obârşie; ea întreţine această mişcare şi o prelungeşte 

la infinit: reprezintă tipul de linii nesfârşite care leagă fără încetare cele două extremităţi ale 

devenirii. Spirala simbolizează emanaţie, extensie, dezvoltare, continuitate ciclică aflată în 

progresie, în rotaţie creaţională [45, p. 250-252]. 

Figura 19. Spirala serpentiformă 

 

 

 

a) spirala – ritm alternativ al mişcării 

  

b) elementul dominant, spirala, simbol cosmic în 

compoziţiile creative a tineretului studios  
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Există două tipuri de spirale: spirala serpentinformă şi spirala cu volute unghiulare. 

Spirala cu volute unghiulare este un model impus de tehnica redării simbolului. Această variantă 

realizată cu volute în patru unghiuri de 90 grade nu este un simplu motiv ornamental. Spirala cu 

volute unghiulare este o formă compusă din mai multe elemente ale limbajului plastic: punctul, 

linia, care stau la baza mijloacelor plastice [45, p. 72, 132]. 

Spirala este legată de simbolismul cosmic al lunii, de simbolismul erotic, de simbolismul 

acvatic al cochiliei şi de cel al fertilităţii (voluta dublă, coarne etc.). Ea reprezintă în fond 

ritmurile repetate ale vieţii, caracterul ciclic al evoluţiei, permanenţa fiinţei confruntată cu 

vremelnicia mişcării. Spirala helicoidală; simbolismul acesteia este însă prea puţin diferit de al 

spiralei plane. Aceasta se înrudeşte mai degrabă cu labirintul, reprezentând o evoluţie ce pleacă 

din centru, sau o involuţie, prin întoarcere la centru. Spirala dublă simbolizează simultan cele 

două sensuri ale acestei mişcări, naşterea şi moartea. Ea indică acţiunea în sens invers a aceleiaşi 

forţe în jurul polilor, în cele doua Jumătăţi ale Oului lumii. Spirala dublă este traseul liniei 

mediane, cea care desparte jumătatea albă de cea neagra a figurii. Astfel este exprimat cu sporită 

precizie ritmul alternativ al mişcării [45]. 

Figura 20. Spirala cu volute unghiulare 

 

 

 
 

a) spirala - forma compusă din mai multe elemente ale 

limbajului plastic 

  

b) spirala simbolizează energia regenerativă  

 

Crucea (Figura 21) este al treilea din cele patru simboluri fundamentale, alături de 

centru, cerc şi pătrat. Ea stabileşte o relaţie între celelalte trei: intersecţia celor două trepte ale 

sale coincide cu centrul, pe care ea îl deschide astfel spre exterior; pe de altă parte, crucea se 

înscrie în cerc, împărţindu-l în patru; în sfârşit, din ea se obţin pătratul şi triunghiul, dacă se 
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unesc vârfurile prin patru drepte. Cea mai complexă simbolistică derivă din aceste simple 

observaţii; ele au dat naştere unui limbaj universal şi de o neîntrecută bogăţie. Ca şi pătratul, 

crucea simbolizează pământul, fiind însă expresia aspectelor intermediare, dinamice şi subtile 

ale acestuia. Crucea este cel mai totalizant dintre simboluri. Că ar putea fi mai bine condensate 

semnificaţiile multiple şi ordonate ale crucii; o sinteză se verifica în toate ariile culturale şi se 

dezvolta, în fiecare din ele, în numeroase variaţiuni şi semnificaţii. Crucea verticală si centrală 

mai este şi Axa lumii, lucru precizat şi de globul care poartă la un pol o cruce, simbol imperial 

pe care alchimiştii îl identificau cu creuzetul regenerator. În anumite codexuri, pomul vieţii este 

reprezentat printr-o cruce, pe braţele orizontale [45].  

Figura 21. Crucea 

  

 

a) crucea – expresia aspectelor intermediare şi 

dinamice 

  

b) aplicarea simbolului în creaţia studenţilor 

 

Crucea mai apare în literatură ca semn grafic rezultat din întretăierea în unghi de 90° a 

două bare, folosit ca element decorativ. Din cele mai vechi tipuri întâlnim crucea egipteană cu 

axă, care apare şi în arta asiriană. În creştinism, crucea are sens simbolic, amintind de răstignirea 

lui ISUS Hristos. În funcţie de raportul dintre forma şi dimensiunile braţelor, crucea poartă 

denumiri diferite: - Sfântului Antonie sau - tău (în forma literei T) este una din cele mai vechi 

forme de cruce reprezentată în scena crucificării, înlocuită în timp de latină, la care partea 

inferioară a braţului vertical este mai lungă decât celelalte trei; de greacă, o varietate des 

întâlnită în lumea bizantină, este o cruce cu braţe egale. Anumite variante de formă apar datorită 

unor semnificaţii liturgice şi religioase speciale; Sfântului Andrei este un tip particular, la care 

cele două bare se întretaie în forma literei X. Sensul simbolic al semnului abstract al crucii este 

diferit în funcţie de epocă şi de mediul spiritual căruia îi aparţin reprezentările. Există şi o serie 

de reprezentări alegorice ale crucii, dintre care cea mai răspândită este crucea ca Semn al vieţii, 

sau ca Pom al vieţii în care, de regulă, este reprezentat, fie un trunchi — pe care apare Hristos 
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răstignit — cu ramuri figurate ca nişte volute pe care sânt reprezentate personaje sau diverse 

reprezentări simbolice. 

Dezvoltarea creativităţii tineretului studios este un obiectiv prioritar pentru învăţământul 

artistic. Creaţia se caracterizează prin folosirea formelor sau obiectelor organizate cu ajutorul 

mijloacelor plastice. În artele plastice,aplicarea  simbolicii formelor reprezintă un mod esenţial al 

creaţiei, arta fiind concepută de-a lungul vremurilor de dezvoltare estetică ca un proces de 

compoziţie. Studierea simbolicii formelor plastice este o etapă iniţială pentru aplicarea lor 

conştientă în compoziţiile decorative abstracte în cadrul cursului de artă textilă pentru studenţii 

facultăţilor de Arte plastice şi Design. 

Deci, în artele plastice, organizarea formelor în compoziţii creative reprezintă un mod 

esenţial al creaţiei, arta fiind concepută ca un proces de elaborare a compoziţiilor creative. 

După cercetările petrecute menţionăm că: 

 dezvoltarea creativităţii artistice prin studierea elementelor limbajului plastic constituie o 

formă de organizare a procesului creator; 

 procedeul prin care este stimulat tineretul studios - aplicarea elementelor limbajului plastic în 

procesul creator - optimizează şi ridică nivelul estetic al lucrărilor creative în cadrul cursului 

de artă textilă. Este o etapă necesară, premergătoare intercomunicării prin elementele 

limbajului plastic; 

 optimizarea creativităţii menţine un tonus ridicat pe timpul desfăşurării procesului creator de 

studiere şi de elaborare a compoziţiilor creative cu aplicarea conştientă a limbajului plastic 

în lucrările de creaţie în domeniul artei textile; 

 elementele de gen plastic sunt următoarele: exprimarea expresivă; legităţile compoziţionale; 

organizarea expresivă a elementelor de limbaj plastic; cunoştinţele artistice se constituie în 

semne plastice necesare reprezentărilor; 

 din perspectiva limbajului plastic, sensul lucrării este dat de reuşita semantico - sintactică 

care cuprinde o cale individuală în care fiecare activitate creativă realizează forma - 

conţinutul, modul în care sunt suprapuse, juxtapuse, orânduite, elementele limbajului plastic; 

 selectarea si prelucrarea unor elemente din realitate sunt operaţii (transformare, stilizare, 

simplificare) prin alegeri si prelucrări se ilustrează un mod spiritual de redare a realităţii; 

 studiul elementelor limbajului plastic este o etapă necesară, premergătoare intercomunicării 

prin limbaj artistic; 

 exersate în diverse modalităţi şi procedee de lucru, cu instrumente şi materiale variate, 

elementele de limbaj devin instrumente de afirmare creativă pentru personalitatea creatoare. 
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În acest context dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei persoanalităţilor 

creatoare. 

Preocuparea de a găsi un echivalent artistic vieţii prin viziunea creatoare a personalităţii 

studentului, ca urmare a experienţei sale de viaţă şi a existenţei structurilor mentale colective, 

reprezintă punctul de bază, iar ceea ce reprezintă produsul creator sunt procesele creatoare: 

selectarea şi prelucrarea elementelor din natură, ambele contribuind la inventarea limbajului 

plastic. Studierea şi aplicarea elementelor limbajului plastic contribuie la educarea şi informarea, 

în acelaşi timp alegerea si prefacerea realităţii în contextul unei gândiri metodice creatoare - 

alături de legităţile compoziţionale, de proporţii, ritm, mişcare, formele plastice. 

Or, obiectivele cadru şi cele de referinţă ale cursului Artă Textilă semnalează importanţa 

iniţierii studentului în teoria elementelor limbajului plastic. Este esenţială descoperirea 

posibilităţilor noi de studiere şi aplicare a formelor în sensul declanşării creativităţii studenţilor. 

În acest scop, în cadrul cursului de artă textilă, vom examina necesitatea studierii elementelor 

limbajului plastic, sinteza formelor creative şi determinarea esenţială a conţinuturilor. 

Studiul structurilor geometrice poate fi axat pe analiza diferitelor modalităţi în care datele 

constitutive se asamblează, se articulează în arhitectura ascunsă (în interiorul formei) 

determinând arhitectura vizibilă direct şi indirect (în cazul structurilor artificiale).  

Wucius Wong distinge ca elemente formative ale studiului structurilor geometrico-

plastice patru categorii: grupul elementelor conceptuale; grupul elementelor vizuale; grupul 

elementelor relaţionale; grupul elementelor practice. 

Corelaţia dintre aceste elemente este stinsă, ele putând fi cu greu (şi în mod artificial) 

desprinse de procesul de structurare în care sunt cuprinse. 

Elementele conceptuale sunt cele sesizate fără a exista în mod concret, sugestia 

elementelor fiind cea primordială şi nu prezenţa lor fizic-grafică. Senzaţia de punct, de linie, de 

figură geometrică plană, de volum sau de corp solid este cea care interesează în acest caz dacă 

respectiva imagine mentală, ideatică, se transformă prin materializare în imagine vizuală, ea nu 

mai are un caracter conceptual, încercând o exemplificare, am putea spune că în cazul „lecţiei 

Cezanne" se porneşte de la elementele vizuale (imaginea reală a obiectelor), se ajunge în faza 

elementelor conceptuale, pentru a se atinge din nou momentul elementelor vizuale (imaginea 

reprezentată) superior, ca desfăşurare evolutivă, celui iniţial, succesiunea acestor trei etape 

făcându-se in spirală.  

Elementele vizuale sunt cele provenite, în general, din categoria precedentă (conceptuală) 

şi devenite perceptibile (vizual) prin desenarea lor sau prin simpla existenţă a acestora în lumea 
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real-obiectivă (înaintea şi în urma procesului de creaţie). Vizibilitatea este datorată formei,. 

dimensiunilor, culorilor, texturii. 

Elementele raţionale sunt considerate cele referitoare la datele de amplasare si 

interpătrundere a formelor figurilor si volumelor geometrice: a) direcţia, b) poziţia, c) spaţiul si 

d) gravitaţia.  

Studiul structurilor geometrico-plastice poate viza anumite fenomene specifice, analizate 

cu aparataj operaţional geometric şi explicate prin concepte şi noţiuni de asemenea geometrice. 

Astfel: 

- Repetiţia (manifestată în repetiţie de formă, de dimensiune, de culoare, de textură, de 

direcţie, de poziţie, de spaţiu, de gravitaţie); 

- Analogia (starea identităţii de forme şi figuri, care nu se află supusă repetiţiei); 

- Gradaţia (manifestată în spaţiul plan prin gradaţia circulară-radiară şi gradaţia 

progresivă, şi în spaţiul tridimensional prin gradaţie de rotaţie şi gradaţie progresivă); 

- Radiaţia (repetiţia unei forme întregi sau a unor subdiviziuni structurale ce se rotesc în 

jurul unui centru iniţial dat. Radiaţia analizează cazurile structurilor centrifugale, ale structurilor 

concentrice, ale structurilor centripete). 

- Relaţiile geometrice (relaţii între elemente aparţinând aceluiaşi spaţiu, şi relaţii între 

elemente aparţinând unor spaţii diferite). Relaţiile geometrice pot cuprinde aspecte ale 

similitudinilor geometrice , măsuri geometrice, ritmuri. 

- Acţiunea geometrică (ce stă la baza proceselor de formare şi de transformare a figurilor 

şi formelor geometrice, implicând noţiunile de forţă, mişcare şi timp). Acţiunea geometrică 

cuprinde mişcare geometrică, generare geometrică, modulări geometrice, creşteri geometrice, 

transformări şi evoluţii geometrice . 

Structura (naturală sau artificială) este determinată caracterologic de modul în care este 

generată. Procesul de structurare poate fi definit ca o acţiune de construire intuitivă sau logică. 

Studiul mecanismelor naturale a făcut posibilă constatarea existenţei unui mod unic [62, p.52-

54]. 

 

2.3. Motive ornamentale populare aplicate în compoziţii creative 

Limbajul plastic, pe lângă particularităţile sale de elaborare, presupune aplicarea unui 

sistem codificat de semne. Prin semnele plastice sunt reflectate codurile culturale specifice 

genurilor de artă. 

Definiţia noţiunii de semne plastice se referă la prezenţa şi semnificaţiile specifice 

elementelor plastice care intră în procesul elaborării compoziţiei creative: de la linii şi puncte 
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până la siluete şi volume. Semnele plastice sunt prezentate în compoziţii figurative şi 

nonfigurative, iar receptarea lor depinde de cantitatea de informaţie conţinută [56, p. 122]. 

Astfel, în epoca noastră au căpătat o largă generalizare limbajele artificiale care sunt 

sisteme de semne ce îndeplinesc o funcţie combinată de cunoaştere şi comunicare. Dificultatea 

de pătrundere sensibilă şi de decodificare raţională a limbajului artistic creşte în raport direct 

proporţional cu evoluţia artei, de la prezentarea clasic-realistă, la cea abstractă, modernă, a 

imaginii plastice, de la figurativ la nonfigurativ, de la o cantitate mai mică la una mai mare de 

semne şi, implicit, de la informaţia semantică la cea estetică [63]. 

Prin urmare, semnificaţia semnelor limbajului plastic pune în faţa personalităţii creatoare 

anumite probleme, printre care: 

1. cunoaşterea codurilor şi subcodurilor specifice diferitor genuri de artă, a diferitor 

convenţii adoptate, a diferenţelor dintre stilurile de creaţie; 

2. înţelegerea raportului de unitate între semantic şi sintactic, cu modul particular de 

existenţă, informare; 

3. recunoaşterea superiorităţii sintacticului faţă de semantic în toate planurile de bază 

ale reprezentărilor artistice: în planul alcătuirii înţelesului, al expresivităţii, originalităţii etc.; 

4. admiterea subtilităţii de ordin cognitiv ce ne arată că lumea, lucrurile se 

desfăşoară în faţa noastră în mod dialectic şi semantico-sintactic.  

Semanticul este în unitate cu sintacticul în sensul încadrării componentelor înfăţişate 

plastic, care reprezintă sfera semantică, în figuri geometrice, în canoane, proporţii – cele din 

urmă constituind structura sintactică. Punctele se contopesc în linii, forme. Liniile se integrează 

culorilor, şi volumelor, simetriei sau asimetriei etc. Toate împreună se încorporează – şi semnele 

plastice sunt foarte multe – pe diferite paliere, unei viziuni creatoare cu constituenta ei sintactică. 

O altă cale, în creaţia plastică, menită să dezvolte creativitatea la studenţi şi prin care se 

ilustrează semanticul şi sintacticul, este dată de aplicarea elementelor plastice de limbaj, după 

anumite principii compoziţionale, după anumite reguli, între care mai cunoscute sunt: simetria, 

asimetria, alternanţa, respectarea unor proporţii [96, p. 41-44]. 

În comparaţie cu „semnele ştiinţei” denotative, cu înţelesul lor universal pentru toţi cei 

care cunosc codul, semantica artei se caracterizează prin conotaţie [Ibidem, p.38]. 

Semnele artei plastice se caracterizează prin conotaţie (spre deosebire de semnele ştiinţei 

cu înţelesul lor denotativ, cu semnificaţia lor universală pentru toţi cei care cunosc codul), 

diversitatea şi dificultatea cunoaşterii subcodurilor artei. Caracterul conotativ al semnelor artei 

plastice se manifestă cu diferenţe din perspectivele semantică şi sintactică. Semanticul artei 

plastice cuprinde elemente simple, cu înţelesul lor singular, incipient şi neunitar, cu o 
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semnificaţii în care sunt prezente anumite grade de cunoaştere a elementelor necunoscute, cu 

note de asemănare şi parţială echivalenţă faţă de natură (ex. linii, culori, forme, mişcări-ritmuri, 

volume de diferite mărimi etc.). Sintacticul se caracterizează printr-o înmănunchere, juxtapunere 

a mai multor constituente simple, ca cele enumerate mai sus şi, ca urmare, prin perceperea 

întregului în care sunt încorporate notele semantice. 

Arta se exprimă prin limbaj metaforic (conotativ) şi, din acest motiv, reuşeşte să 

surprindă doar o parte din esenţa realităţii, cealaltă fiind „poezie”. 

Abstractizarea formei geometrice plastice devenite semn, semnificant în sistemul 

subiectiv de reflectare creativă a personalităţii creatoare, devine simbol. Ca orice simbol, 

simbolul geometric are un caracter convenţional. Această convenţionalitate poate fi determinată 

fie la nivelul unei culturi, al unui curent sau mişcări artistice, fie la scara creaţiei unui artist. 

Datorită complexităţii expresive a semnificaţiilor geometrice, simbolul geometric se transformă 

în limbaj geometric ce se suprapune şi este în corelaţie cu limbajul plastic. 

Orice proces de creaţie presupune plasarea simbolurilor în limbajul plastic într-un context 

semnificativ. Simbolurile se află în centrul atenţiei, ele fiind însăşi esenţa vieţii imaginative, 

deoarece ele dezvăluie secretele inconştientului, pun în mişcare resorturile cele mai ascunse ale 

unor acţiuni şi oferă noi perspective asupra necunoscutului şi infinitului. Studierea simbolului 

este foarte importantă pentru realizarea cu succes a oricărei creaţii artistice în domeniul artei 

textile. 

Conform sensului specificat, simbolul reprezintă un semn, obiect, fenomen care este 

învestit cu o capacitate specială de a transmite idei, concepte, chiar aluzii ideologice, mult mai 

complexe decât simpla lor reprezentare, în conformitate cu un cod general acceptat. În artele 

plastice, simbolul este un semn vizual cu caracter aluziv, referitor la o altă realitate de ordin 

material sau spiritual, decât cea pe care imaginea o înfăţişează. Simbolul poate fi sesizat şi 

intuitiv, în unele cazuri, atunci când semnul şi ceea ce el semnifică au ambele un caracter 

concret. Există însă şi simboluri repertoriale de experienţe vizuale străvechi, cum ar fi simbolu l 

culorilor, simbolurile numerice [56, p.128].  

Consistenţa emoţională a unei forme geometrice este, poate, justificată de matricea 

imaginativă a autorului, figurile şi volumele geometrice neexistând în realitate în mod concret, 

ele fiind un produs al fanteziei şi inteligenţei umane.  

În acest context, Zamfir Dumitrescu propune trei categorii de interpretare simbolică a 

figurilor şi formelor geometrice:  

 categoria simbolurilor geometrice cu valoare asociativă; în această categorie sunt 

incluse figurile geometrice adoptate ca simbol pentru o idee, o noţiune istorică, socială, 
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religioasă, printr-o asociere, îndepărtată de motivaţia structural-geometrică a semnului 

devenit simbol;  

 categoria simbolurilor cu valoare pur convenţională în cadrul unor sisteme 

recunoscute şi statuate ca atare, cum ar fi cele matematice, logice, fizice, chimice etc.; 

 categoria simbolurilor în care primează valoarea structural-geometrică a 

acestora, cu implicaţiile respective pe planul percepţiei vizuale şi al efectelor psihologice în 

reprezentarea formei geometrice [62, p. 34].  

Din această clasificare observăm că cea de-a treia categorie de simboluri geometrice este 

în corelaţie cu elementele limbajului plastic. Formele geometrice se suprapun cu elementele 

limbajului plastic (pătrat, dreptunghi, spirală etc.). 

Codurile convenţional-geometrice stipulează în planul psihologiei percepţiei, următoarele 

corespondenţe ideatice: punctul – ideea de localizare, marcare (punctare); triunghiul – ideea de 

dinamism (un dinamism rezultat din forţa sugerată vertical de vârful ascuţit al unghiurilor, 

consacrată uneori de amploarea şi proporţia figurii închise); pătratul – ideea de stabilitate 

datorită ordinii din interiorul ariei sale determinate de cele patru unghiuri drepte şi de egalitatea 

laturilor [45, p. 382]. 

Simbolurile geometrice se aplică şi la elaborarea compoziţiilor plastice în arta textilă, 

care fac uz de imaginea vizuală a simbolului geometric. Semnul geometric apare frecvent în 

limbaje simple, necodificate, sau cu un cifru uşor abordabil, fără o pregătire de specialitate 

anterioară. Analizând principiile aplicării simbolurilor şi formelor geometrice în elaborarea 

compoziţiilor decorative, este evident procesul transformării simbolului geometric în simbol 

plastic, având ca finalitate sinteza (geometrico-plastică) a semnelor devenite, prin creaţie, 

simboluri. 

Simbolul geometric, cuprins în cea de a treia categorie, se apropie până la suprapunere 

totală de simbolul plastic. Cele câteva forme geometrico-plastice (punctul, triunghiul, pătratul, 

unghiurile drept, ascuţit, obtuz), sunt formele geometrice plastice primordiale analizate în cadrul 

cercetării de faţă, derivate din condiţia liniei drepte. 

Alături de linia dreaptă, studiul liniei curbe, cu multiplele ei ipostaze – deschise 

(spiralele, parabola, hiperbola etc.) şi închise (figurile plane ale cercului, elipsei, ovalului etc.) – 

ne oferă stadii structural-geometrice cu un conţinut plastic expresiv specific [45, p. 44].  

Aşadar, simbolul geometric şi cel plastic contribuie elocvent la dezvoltarea creativităţii la 

studenţi, perpetuând, în opinia cercetătorului V. Vasilescu „trunchiul genetic al oamenilor uniţi 

prin credinţe comune şi prin perenitatea semnelor care au legat punţi peste timp” [140, p. 72].  
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De menţionat că studiul artei decorative, în general, şi studierea ornamenticii tradiţionale 

populare, în special, reprezintă un compartiment esenţial în cadrul cursului de artă textilă. 

Transformarea elementelor limbajului plastic în motive decorative ornamentale prin metode de 

geometrizare şi abstractizare şi aplicarea lor în compoziţiile creative de artă textilă sunt 

obiective care stau la baza stimulării creativităţii artistice la studenţii facultăţilor de arte plastice. 

Arta populară dezvoltă aspiraţiile, experienţele, gustul, concepţiile despre frumos ale 

studenţilor în măsura în care aceştia o practică. În creaţia contemporană sunt preluate din arta 

populară anumite elemente, fără a fi simple copieri sau imitaţii, ci conferindu-le un conţinut nou 

– „prelucrare şi încadrare în ansamblul unei structuri compoziţionale, o manifestare creatoare a 

elementelor limbajului plastic” [63, p. 17].  

În arta decorativă, elementele din natură sunt redate într-o formă simplă, obţinută prin 

stilizare. Această modalitate de redare presupune simplificarea în mod creator a unor elemente 

naturale. Stilizarea reprezintă transformarea structurilor din natură în structuri plastice prin 

geometrizare şi abstractizare, accentuându-se particularităţile expresive ale acestora. Selectarea 

particularităţilor specifice ale motivelor reprezentate este selectarea însoţită întotdeauna de 

generalizare (geometrizată), de creativitatea şi inventivitatea plastică. Caracterul esenţial al 

structurilor naturale se păstrează în funcţie de tehnica de lucru, de specificul artei textile: pictura 

pe mătase – batik, ţesutul (goblenul, covorul), broderia. 

Structurile plastice obţinute prin stilizare se numesc motive decorative ornamentale. În 

urma studierii ornamenticii populare, motivele decorative ornamentale au fost clasificate în 

câteva grupuri mari: ornamente abstracte (geometrice, liber desenate), ornamente cosmomorfe, 

ornamente fitomorfe (geometrice), ornamente zoomorfe (geometrice), ornamente antropomorfe, 

ornamente sociale (Figura 22). 

Figura 22. Grupuri de motive decorative ornamentale 
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 Ornamente abstracte: geometrice – punct, mai multe puncte, linie, linii orizontale 

sau verticale, linii suprapuse; liber desenate – linii frânte, linii curbe, linii încolăcite, linii 

intuitive; mixte – forme geometrice şi liber desenate, forme geometrice şi negeometrice. 

 Ornamente cosmomorfe: geometrice – soare, soare şi floare, stele, motivul 

vârtelniţa; liber desenate – stele, fulger, curcubeu, coliţă ocolită cu sori; mixte – soare în 

transpunere geometrică şi liber desenat, motive astrale, compoziţie cu soare. 

 Ornamente fitomorfe: geometrice – floare, frunze, porumb, arborele vieţii, ramuri 

de brad, floare-roată; liber desenate – frunza gorunului şi o floare, frunză de castan, floare de 

ghindă, floare de salcâm, floare şi frunze; mixte – compoziţie florala negeometrică şi 

geometrică. 

 Ornamente zoomorfe, inclusiv avimorfe: geometrice – reprezentări de cai, uliu, 

cocori, fluturi, cocoşi, coarnele berbecului; liber desenate – păun, oaie, cerb, pereche de boi, 

pasăre, melc, cocoş, lup cu oaia în gură. 

 Ornamente antropomorfe: geometrice şi liber desenate – compoziţii cu chipuri 

umane. 

 Ornamente sociale: geometrice – horă ţărănească; liber desenate – însurăţei, horă; 

mixte – reprezentări de horă ţărănească. 

Motivele decorative ornamentale sunt tratate în două maniere: sintetică şi detaliată. 

Ornamentele geometrizate, având la început o motivaţie realistă, simbolică prin repetate procese 

de abstractizare, au ajuns în timp să-şi piardă sensul iniţial. 

Cele mai frecvente ornamente geometrice în arta textilă sunt numite în popor: zigzagul 

sau dinţii ferăstrăului, prescura sau rombul, pătratele (denumite şi table, pave, dame), coarnele 

berbecului, morişca sau vârtelniţa etc.. Geometrismul este caracteristic pentru toate categoriile 

de ornamente. 

Ornamentele aplicate în arta textilă pot fi numite abstracte sau abstractizate. Punctele, 

liniile continuie, liniile întrerupte, cruciuliţele, pătratele etc., chiar fără a avea vreun mesaj 
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emoţional sau ideatic, sporesc frumuseţea motivelor decorative ornamentale aplicate în 

compoziţiile textile creative [43, p. 18,19].  

Prin urmare, motivele decorative ornamentale folosite pentru elaborarea compoziţiilor 

creative nu pot fi aplicate fără să prezinte expresivitate. Este o dovadă evidentă că modalităţile 

de realizare ale ansamblului ornamental nu au fost întâmplătoare, ci au avut drept scop o armonie 

perfectă între părţile constitutive. Câmpul ornamental mixt, în care ornamente fitomorfe se 

îmbină cu cele zoomorfe şl antropomorfe nu afectează unitatea compoziţională. Organizarea 

compoziţională respectă, în cazul artei textile moldoveneşti, cele două modalităţi specifice artei 

noastre populare: prima – statică, cu o dispunere ordonată, simetrică, a motivelor după modele 

străvechi, cea de-a doua – dinamică, bazată pe elementul surpriză, trădând o tendinţă de 

descentralizare [Ibidem, p. 38]. 

Compoziţiile mixte, în care geometricul se îmbină cu elemente fitomorfe, zoomorfe sau 

antropomorfe din ornamentica populară moldovenească, sunt deosebit de originale şi transmit 

senzaţia de prospeţime. Uneori în centrul compoziţiei apare un singur arbore, cu crengile 

răsfirate, pe care sunt diferite flori, frunze şi fructe. Chenarul este constituit din motive 

geometrice sau, mai rar, vegetale (şi acestea de cele mai multe ori geometrizate). Pot fi elaborate 

şi compoziţii cu suprafaţa secţionată în două sau trei registre dreptunghiulare, care încadrează 

câte un pom şi reprezintă centrul compoziţional al lucrării creative [43, p. 42].  

În general, geometrizarea formelor plastice, ca modalitate eficientă de dezvoltare a 

creativităţii i-a preocupat pe mulţi savanţi din domeniul teoriei artelor. 

În acest context, W. Worringer menţionează că forma este reprezentată de arta 

ornamentaţiei; această artă este expresia relaţiei în care o comunitate se găseşte faţă de lume; 

numai după ce s-a stabilit sintaxa limbajului artistic (arta ornamentaţiei), omul poate să 

procedeze la traducerea obiectelor lumii exterioare în acest limbaj [Apud 62, p. 28].  

Continuând acest tip de abordare, L. Blaga remarcă existenţa în arta populară a românilor 

a unui geometrism de esenţă figurativă simplă, predominant linear, static, mai puţin încărcat, 

discret, precum şi tendinţa de a geometriza motivele inspirate din natura înconjurătoare [Apud 

62, p. 29].  

În cercetările sale asupra ornamentelor populare, Al. Dima notează câteva dintre cele mai 

importante particularităţi ale acestora: geometrismul în arta populară românească; arta populară 

foloseşte mijloacele geometrice cele mai simple. Autorul constată procesul de asociere a 

motivelor în compoziţii ornamentale [Apud 62, p. 29].  

I. Frunzetti a fundamentat ştiinţific caracterul realist al motivelor ornamentale geometrice 

în arta populară românească: aproape fiecare motiv geometrizat este rezultatul operaţiunii de 
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adaptare a unei teme realiste la cerinţele ornamenticii populare; ca limbaj, geometrismul poate 

exprima conţinuturi de observaţie realistă, rămânând totuşi geometrism sub raport formal. 

Autorul confirmă că geometrismul este specific artei decorative populare româneşti care are 

sensul senzorial, realist, concret  [Apud 62, p.30].  

Aşadar, ornamentica populară (tradiţională şi contemporană) este constituită din 

totalitatea elementelor, motivelor şi compoziţiilor ornamentale. Formele ornamentale din arta 

populară nu exprimă o creaţie plastică strict individualizată, ele fiind inserate în contextul 

etnopsihologic şi etnocultural. Ornamentica populară exprimă un fenomen specific de 

comunicare, un mesaj caracterizat printr-un limbaj de o rară bogăţie de forme lineare sau libere, 

ritmice sau aritmice, repetitive sau alternante, simetrice sau asimetrice. Ornamentica reprezintă 

un mijloc de comunicare, asemănător cu un cod. Semnele utilizate în acest cod depăşesc calitatea 

de simple semne grafice, devenind ornamente [62, p.61,62].  

Reieşind din cele expuse, constatăm că simbolica formelor şi aplicarea ei creativă în 

limbajul plastic oferă vaste posibilităţi pentru dezvoltarea creativităţii în realizarea compoziţiilor 

decorative abstracte la cursul universitar de artă textilă. Studiul şi analiza simbolului geometric şi 

simbolul plastic, dar şi corelaţia dintre aceste simboluri în procesul instructiv la facultăţile de artă 

plastică, reprezintă o condiţie de bază în procesul elaborării compoziţiilor plastice creative.  

Prezentul studiu îşi propune să analizeze corelaţia dintre elementele limbajului plastic şi 

formele geometrice pentru aplicarea lor conştientă în elaborarea compoziţiilor creative, în 

activitatea de creaţie a viitorilor artişti plastici. În artele plastice, organizarea formelor reprezintă 

un mod esenţial al creaţiei, arta fiind concepută de-a lungul dezvoltării estetice ca un proces de 

compunere şi elaborare. 

Privite izolat, formele şi figurile geometrice pot părea uneori în mişcare, iar alteori – 

statice. Ele pot genera un ansamblu de senzaţii, de o calitate particulară în cazul elaborării 

formelor geometrice plastice creative şi aplicării lor conştiente în crearea compoziţiilor plastice.  

Astfel, limbajul general al semnelor şi simbolurilor geometrice devine limbaj plastic 

specific. Lumea noţiunilor generale geometrice intră în lumea subiectivă a artistului, care are 

capacitatea de a combina aceste noţiuni în procesul elaborării creative a compoziţiilor plastice. 

Combinaţiile geometrice şi plastice care stau la baza concepţiei artistice a unei compoziţii 

creative poate fi concurată numai de posibilitatea de a exprima o infinitate de gânduri, idei, stări 

afective cu un număr restrâns de semne geometrice. Limbajul unanim convenţional al geometriei 

se află la baza unei nesfârşite serii de limbaje artistice specifice. 

În afară de aceasta, formele plastice şi geometrice conţin atât caracteristici semantice, cât 

şi sintactice. Unitatea şi identitatea semanticului şi a sintacticului provine din faptul că un anumit 
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semn, o anumită formă geometrică sau plastică conţine atât note distinctive semantice, cât şi 

sintactice. 

Printre codurile convenţional geometrice se consideră că: punctului îi corespunde, ideea 

de localizare, marcare (punctare); triunghiului îi corespunde, pe acelaşi plan al psihologiei 

percepţiei, ideea de dinamism (un dinamism rezultat din forţa sugerată vertical de vârful ascuţit 

al unghiurilor, consacrată uneori de amploarea şi proporţia figurii închise); pătratului, datorită 

ordinii din interiorul ariei sale determinate de cele patru unghiuri drepte şi de egalitatea laturilor, 

îl corespunde noţiunea de stabilitate. 

În sens de dicţionar triunghiul este prima suprafaţă. Orice figură geometrică, dacă ducem 

nişte linii drepte din centrul ei spre colţuri, poate fi împărţită în mai multe triunghiuri. Triunghiul 

simbolizează divinitatea, armonia, proporţia [45, p.382]. 

Derivat din condiţia structural geometrică şi plastică a triunghiului şi pătratului se 

desprinde expresivitatea: unghiul ascuţit (sub 90°), care preia condiţia dinamic vectorială 

menţionată în cazul triunghiului, — punctare spre exterior; unghiul obtuz (mai mare de 90°), 

care tinde să-şi piardă capacitatea de direcţionare dinamică a vectorului sugerat de unghi în 

favoarea unei forţe de sens contrar, îndreptată spre interiorul deschiderii braţelor unghiului; 

situaţia este cu atât mai clară cu cât unghiul obtuz este mai mare, apropiindu-se de condiţia unui 

arc de cerc sau de o curbă deschisă — punctare spre interior. 

Aceste simboluri geometrice se aplică şi în elaborarea compoziţiilor plastice în arta 

textilă ce uzează de imaginea vizuală a simbolului geometric. Semnul geometric apare frecvent 

în limbaje simple, necodificate, sau cu un cifru uşor abordabil, fără o pregătire de specialitate 

anterioară. Analizând principiile aplicării simbolurilor şi formelor geometrice în elaborarea 

compoziţiilor decorative este evident procesul transformării simbolului geometric în simbolul 

plastic şi are ca finalitate sinteza (geometrico-plastică) a semnelor devenite, prin creaţie, 

simboluri. 

Tabelul de mai jos oglindeşte multitudinea de posibilităţi de expresie a liniei ca element 

al limbajului plastic în compoziţie decorativă, relevând toate caracteristicile şi ipostazele liniei în 

varianta închisă şi deschisă a ei (Figura 23). 
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Figura 23. Reprezentarea expresiei liniei ca element al limbajului plastic 
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semnificativ. Simbolurile se află în centrul atenţiei, ele fiind însăşi inima vieţii imaginative, căci 

dau la iveală secretele inconştientului, pun în mişcare resorturile cele mai ascunse ale unor 

acţiuni si oferă noi perspective asupra necunoscutului si infinitului. Simbolul joacă rolul 

dominant, în special în arta textilă. În arta contemporană şi în arta modernă studierea simbolului 

de asemenea este importantă pentru a realizarea cu succes a creaţiei artistice în domeniul artei 

textile. 

În sens de dicţionar precizăm noţiunea de simbol: simbol -  semn, obiect, fenomen care 

este învestit cu o capacitate specială de a transmite idei concepte, chiar aluzii ideologice, mult 

mai complexe decât simpla lor reprezentare, în conformitate cu un cod acceptat în general. În 

artele plastice, simbolul este un semn vizual cu caracter aluziv, referitor la o alta realitate de 

ordin material sau spiritual, decât cea pe care imaginea o înfăţişează, în arta medievală, a 

Renaşterii şi a barocului. Simbol poate fi sesizat şi intuitiv, în unele cazuri, atunci când semnul şi 

ceea ce el semnifică au ambele un caracter concret. Există însă şi simboluri repertoriale de 

experienţe vizuale străvechi, cum ar fi simbolurile culorilor şi cele numerice [45 p.128]. 

Vom examina semnificaţiile simbolice ale elementelor limbajului plastic, care sunt în 

corelaţie cu formele geometrice, specifice şi aplicate frecvent în elaborarea compoziţiilor plastice 

Linie dreaptă 

Forme deschise 

1. Punct, 

2. Linie cu 

caracter frânt, 

3. Unghi, 

4. Spirală 

dreptunghiulară. 

Forme închise 

1. Pătrat 

2. Dreptunghi 

3. Triunghi 

4. Romb 

 

Forme deschise Forme închise 

1. Punct, 

2. Linie cu 

caracter 

plastic, 

3. Spirală 

serpentiformă. 

1. Cerc 

2. Elipse 

3. Oval 

 

Linie curbă 

Linie 



 76 

din domeniul artei textile (spirala, unghiul, triunghiul, rombul, crucea, segmentele gemene, 

cercul). 

Un semn cu mare putere de influenţă în simboluri textile, preluat din simbolul şi forma 

geometrică, este spirala – acea linie curbă deschisă. De-a lungul mileniilor, spirala a luat forme 

diferite, cu multiple semnificaţii: repetate, opuse, încleştate, fugătoare, în lanţ, vălurite, împletite 

etc. Variantele spiralei identificate în costumul naţional sunt, de fapt, semne identice ale spirale 

care a împodobit costumul zeităţilor de la Cârna, preluate pe un plan superior de la vetre 

culturale locale mult mai vechi. Spirala în lanţ, fugătoare, în volute legate, cunoscută încă din 

neoliticul în arealul Carpaţilor dunăreni, era introdusă în complexul vestimentar de ceremonie. 

Unghiul primar. În practica artei textile, unghiul a luat felurite chipuri, a fost aşezat în 

diferite poziţii, potrivit unor cerinţe greu de descifrat. Astfel, unghiurile cu laturile paralele 

mărginite de două drepte au ornat gulerele înguste, tivurile şi chenarele tuturor tipurilor de haină, 

folosindu-se cu predilecţie firul negru. 

Grupajul mai mare de unghiuri paralele, mărginit de două drepte, sau nu, cu nervură sau 

nu de tipul celui de la Ostrovu Corbului sau Parţa a fost folosit intens, sub formă de cruce, ca 

element de-sine-stătător. Crucea în aripioare a constituit un izvod important în ornament, fiind 

asociat frecvent cu elemente fitomorfe, fapt ce demonstrează că acest motiv a fost creat mai 

târziu şi derivă din schevronul zeiţei-pasăre. În ornamentul textil s-a menţinut cu vigoare în 

satele sibiene. Cu pătrat la mijloc sau nu, această cruce în vremuri a constituit model important 

în broderia pieselor vestimentare din satele Briceni-Basarabia. Suliţa şi Ostriţa-Bucovina a rămas 

preferabilă în cusutul prosoapelor moldoveneşti [45, p.72].. 

Unghiul închis – triunghiul „umplut”sau conturat totdeauna repetat a constituit un izvod 

de seamă în compoziţiile textile în Muntenia şi Ţara Crişurilor. Unghiul alcătuit din friză, creat la 

Cuina Turcului şi Turda, s-a răspândit în broderia vestimentară în proporţie apreciabilă pentru că 

se găseşte pe toate piesele vestimentare. Frecvent apare intercalat sau repetat.  

Rombul pe materiale textile în scrierea formei era semnul soarelui, iar egiptenii l-au redat 

în arta ţesutului obţinând reflexe deosebite şi începând cu mil. al VI-lea s-a extins în toate vetrele 

neolitice. Rombul încărcat, fie el circumscris ori sugerat prin împerecherea clepsidrelor, 

totdeauna a creat efect în compoziţie prin supleţe grafică şi prin policromie. Sub impulsul 

îndepărtate tradiţii, adesea a fost asociat cu coloana, cu unghiul şi cu liniile paralele. 

Segmentele gemene. Multitudinea de segmente - perechi a constituit o anume expresie în 

limbajul paleolitic, confirmat ulterior în vetrele zonei Porţile de Fier. Segmentele de dreaptă 

redate în os, în corn, în lut, au grupat feluritele accesorii de cult, fie ele şi cele ţesute, sau 

brodate. În acele îndepărtate vremuri, grupul format din două segmente reprezenta simbolul 
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dualităţii, multiplului, grupul de trei segmente prezenta chipul zeului nefiinţei, grupul de patru 

ridica la superlativ multiplul dual etc., toate ţinând de structura unui alfabet arhaic, uitat apoi. 

Alt semn primar - linia curbă închisă. Cercul, conturul mărgelei de la Nandru a luat chip 

diferit de-a lungul timpului scurs, ajungând în epoca bronzului un ax al fiinţei universale: Cultul 

Soarelui. La Spanţov-Olteniţa, cercul se haşura în interior, iar mai târziu se haşura numai spaţiul 

dintre două cercuri concetrice, aşa cum s-au brodat cojoacele în importantele centre de prelucrare 

a pieilor, cum se brodau cercuri pe colţul hainelor lungi în Bihor, Gorj, Dolj şi Romanaţi. Cercul 

s-a asociat compoziţional cu spirala şi numai în cazuri rare a întrat în compoziţia frizelor alături 

de coloană, de unghi, sau de romb [45, p.73]. 

Privite izolat, formele şi figurile geometrice pot părea în mişcare sau statice, ce dau un 

ansamblu de senzaţii, de o calitate particulară pe planul elaborării formelor geometrice plastice 

creative şi aplicarea lor conştientă în elaborarea compoziţiilor plastice. Limbajul general al 

semnelor şi simbolurilor geometrice devine limbaj plastic specific; lumea noţiunilor generale 

geometrice se reduce la lumea subiectivă a artistului, care are capacitatea de a combina aceste 

date în elaborarea creativă a compoziţiilor plastice. Combinaţiile geometrice şi plastice, care sunt 

baza concepţiei (artistice) a unei compoziţiei creative, poate fi concurată numai de posibilitatea 

de a exprima o infinitate de gânduri, idei, stări afective cu un mănunchi restrâns de semne 

geometrice. Limbajul unanim convenţional al geometriei se află la baza unei nesfârşite serii de 

limbaje artistice specifice. 

Studierea simbolurilor geometrice şi a simbolurilor plastice şi aplicarea lor în elaborarea 

compoziţiilor creative este o condiţie absolut necesară în procesul dezvoltării creativităţii 

artistice la studenţii facultăţilor de artă plastică. Propunem să dezvoltăm nivelul de creativitate la 

studenţi prin metode specifice: studierea şi aplicarea conştientă a simbolurilor plastice, 

cunoscând toate particularităţile semnalate mai jos. 

Studierea simbolurilor plastice se va efectua prin: 

 determinarea definiţiei semantice (elementelor limbajului plastic, formelor geometrice); 

 analiza simbolurilor (elementelor limbajului plastic, formelor geometrice); 

 selectarea simbolurilor (elementelor limbajului plastic, formelor geometrice); 

 compararea (elementelor limbajului plastic, formelor geometrice). 

Aplicarea conştientă a simbolicii formelor plastice în elaborarea compoziţiilor creative la 

orele de artă textilă va presupune:  

 utilizarea elementelor limbajului plastic ca simboluri plastice; 

 utilizarea formelor geometrice ca simboluri geometrice; 
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 aplicarea conceptului filosofic a simbolurilor geometrice şi a simbolurilor plastice în 

elaborarea compoziţiilor creative; 

 aplicarea conceptului psihologic al simbolurilor geometrice şi al simbolurilor plastice în 

elaborarea compoziţiilor creative. 

Dezvoltarea creativităţii la studenţi prin studierea şi aplicarea simbolicii formelor 

plastice este o problemă prioritară pentru învăţământul artistic superior. Metodele specifice 

propuse prevăd etapa iniţială în elaborarea compoziţiilor creative la activităţile de artă textilă. În 

artele plastice aplicarea simbolicii reprezintă un procedeu esenţial al creaţiei, arta fiind concepută 

de-a lungul vremurilor ca mijloc de dezvoltare estetică şi ca proces de creaţie a tineretului 

studios. 

Structura decorativă a ornamenticii populare (tradiţională şi contemporană) cuprinde: 

elemente, motive şi compoziţii ornamentale, care pot fi aplicate în procesul de creaţie în lucrările 

studenţilor. Elementul ornamental constituie partea indivizibilă, cea mai simplă parte 

ornamentală, care poate figura totuşi de - sine-stătătoare, în decoraţie (de ex.: o frunză, o petală, 

o ramură, o tulpină, un fruct etc.). Motivul ornamental este alcătuit din două sau mai multe 

elemente ornamentale, realizând o reprezentare decorativă întreagă, divizibilă în elemente 

ornamentale din aceeaşi grupă tematică: floare (cuprinzând frunze, petale etc.), carul mare 

(cuprinzând mai multe stele) etc. Compoziţia ornamentală rezultă din două sau mai multe motive 

ornamentale, fără ca acestea să fie în mod necesar din aceeaşi grupă tematică, şi chiar nici din 

aceeaşi grupă stilistică: o călită ocolită cu ciutură (realizată în stil geometric, cuprinzând o 

înlănţuire de cel puţin trei linii frânte, încadrată de o succesiune de ciuturi); sau o călită ocolită 

cu flori (realizată în stil negeometric, adică în modalitatea desenului liber, şi cuprinzând o linie 

şerpuită, încadrată de o succesiune de motive fitomorfe şi liber desenate) etc. 

Clasificare morfologică. O sistematizare ştiinţifică în ornamentica tradiţională ar trebui să 

înceapă cu clasificarea morfologică a elementelor, motivelor şi compoziţiilor ornamentale, iar în 

cuprinsul acesteia, cu lichidarea confuziei dintre forma stilistică şi conţinutul tematic, dintre 

tipul de stilizare (forma) şi clasificarea semantică (tematica sau conţinutul reprezentărilor). 

Din punct de vedere al formei sau după tipul de stilizare, adică din punctul de vedere al 

clasificării morfologice, se diferenţiază trei categorii de ornamente: pe de o parte, a) elemente, 

motive şi compoziţii ornamentale geometrice şi geometrizate, redate pe axe sau contururi, şi b) 

liber desenate - sau negeometrice, redate mai cu seamă pe contururi; iar pe de altă parte, o 

categorie derivată din primele două, alcătuită din c) compoziţii ornamentale mixte, constând din 

combinarea unor motive geometrice şi negeometrice (liber desenate) sau a unor reprezentări 

redate în aceste două moduri de tratare, dar din domenii diferite de inspiraţie. 
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Considerate în ansamblu, în această categorie intră cea mai mare parte din ornamentele 

abstracte, o bună parte din cele simbolice, precum şi o parte din cele concrete, aşa-zis realiste, în 

orice caz un mare număr din vechile ornamente cu o tematică de inspiraţie realistă, supuse în 

decursul timpului unor repetate operaţii de prelucrare, generalizare şi abstractizare. 

O privire de ansamblu asupra ornamenticii tradiţionale româneşti, din punctul de vedere 

al specificului stilistic al acesteia, pune în lumină bogăţia reprezentărilor transpuse într-o formă 

geometrică. 

Acest mod de tratare, dealtfel cu o răspândire universală, cunoscut şi sub denumirile de 

mod elementarizant sau stihial, duce, aşa cum subliniază L. Blaga, „până la exces procedeul 

eliminării şi vede necesarul dincolo .de ceea ce este generic, în unele aspecte elementare şi 

universale ale lucrurilor". Prin acest procedeu stilistic se ajunge la forme „care depăşesc in 

întregime organicul, la forme contaminate parcă de natura geometrică a schemelor cristalice". 

Fie că sunt transpuse într-o formă drept-lineară, ca în geometrismul românesc, fie într-o redare 

dinamică, cum se constată în ornamentica popoarelor nordice şi asiatice (chinezi, indieni), 

decorul geometric reflectă doar liniile esenţiale ale fiinţelor şi lucrurilor cotidiene. 

Studiul ornamentelor româneşti relevă că în arta populară tradiţională tratarea motivelor 

ornamentale se caracterizează printr-un geometrism drept-linear, printr-o invenţie figurativă mai 

simplă, mai sobră şi mai reţinută, preluând şi valorificând tradiţii geometrice autohtone traco-

dacice, străromâneşti carpato-danubiene şi sud-est europene bizantine [63, p.48,49].  

Procesul de abstractizare în arta populară înseamnă, de obicei, o trecere de la motivele 

percepute la început individual, din realitatea înconjurătoare, la generalizarea unei mase de 

motive mai mult sau mai puţin similare, procesul continuând până la omiterea semnificaţiei 

originare. Elementele, motivele şi compoziţiile rezultate la capătul acestui proces de stilizare 

constituie subdiviziunea ornamentelor devenite abstracte. Spre deosebire de acestea, o parte din 

ornamentele abstracte sunt de obicei rezultatul jocului tehnicilor şi al faptului de a urma 

sugestiile naturale ale materialelor asupra cărora sunt aplicate. 

După cum menţionează Nicolae Dunăre, din punct de vedere stilistic, ornamentele 

abstracte sau abstractizate pot fi sau pot deveni geometrice, cu forme liber desenate sau mixte. 

De exemplu, punctul şi linia formează cele mai simple şi cele mai vechi elemente ornamentale 

din această categorie, comune artei populare româneşti, ca şi altor popoare. Punctul poartă 

denumiri variate (punct, pup, puncte, picături, ochi etc.), luate din deprinderile tematicii 

ornamentale abstracte sau concrete. Linia poate fi simplă, sau rezultatul alăturării mai multor 

ciungi, vergi sau vrâste dispuse paralel, într-o direcţie transversală, atunci când înfruntă structura 
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materialului, sau din linii suprapuse, în urzeală şi băteală, pe diferite piese textile populare, în 

decorul specific transpus pe textile. [63, p.75].  

Problemele geometrismului sunt aduse în discuţie şi dezbătute încă în primele comentarii 

consacrate artei populare româneşti şi, nu de puţine ori, ele au îmbrăcat întregul câmp teoretic, 

vorbindu-se de preponderenţa sau chiar despre exclusivitatea geometrismului în viziunea 

artistului popular.  

Geometrismul atât de pregnant instalat în fundamentele plasticii populare nu este, totuşi, 

după Ion Frunzetti, decât „litera artei decorative populare româneşti",.gramatica acestui limbaj", 

la o examinare mai atentă impunându-se faptul că fondul adânc al acestei arte, spiritul, sensul său 

este simpatetic, senzorial, naturalist, concret".  

Reducţia, procesul de sinteză, de fixare a unor structuri geometrice, ni se par dictate de 

necesitatea de a pune în circulaţie o anume operaţie mentală, un discurs logic, o „scriitură" care, 

în finalitatea sa, aprofundează, de fapt, implantarea efortului general uman cognitiv în 

imensitatea realului, în cuprinsul culturilor în care sunt încă active mentalităţile primitive.  

Filtrul stilizării geometrizante, de la reducerea imaginii unui obiect la câteva forme 

esenţiale — echivalate unghiului, triunghiului, pătratului, cercului, rombului etc. — în care 

aluzia la configuraţia realităţii este destul de transparentă, până la păstrarea unui semn ce nu mai 

constituie un apel evocator al obiectului, ci doar o trimitere pur convenţională, simbolică, este 

aplicat unui mare număr de motive. Acest proces îl suportă deopotrivă reprezentările de prim-

plan din imagistica populară — omul, calul si călăreţul, corpurile astrale, pomul vieţii etc., 

mulţimea motivelor inspirate de faună şi floră, de climatul vieţii cotidiene, sau descinzând din 

universul basmelor si mitologiei [116, p.31,34].  

La studierea elementelor limbajului plastic şi a motivelor ornamentale în cadrul 

metodologiei educaţionale în procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi se au în vedere 

următoarele aspecte: 

 determinarea unui grup de elemente ale limbajului plastic şi formele plastice: 

punctul, linia, pătratul, rombul, cercul etc.; 

 investigarea şi cunoaşterea simbolurilor şi semnificaţiilor în arta textilă prin 

elementele limbajului plastic studiate: plastice, geometrice, ornamentale; 

 corelaţia dintre elementele limbajului plastic şi formele plastice, geometrice, 

expresive, intuitive, structurile plastice. 

Pentru a reprezenta grafic cele relatate mai sus, vom utiliza formula formă–conţinut. Vom 

observa că formele specifice limbajului plastic conţin informaţii – conţinuturi (Figura 24). 
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Figura 24. Metodologia studierii limbajului plastic 
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Studiul limbajului plastic prin aplicarea formulei formă–conţinut determină formele 

specifice limbajului plastic şi informaţiilor – conţinuturi, în care, pentru compartimentul Formele 

specifice limbajului plastic sunt selectate şi prezentate în următoarea ordine: plastice, expresive, 

liber desenate, intuitive, geometrice, ornamentale tradiţionale. Pentru compartimentul 

Informaţii-conţinuturi sunt specificate următoarele tipuri: simbolice, semantice, iconice, 

conotative, codificate. 

În concluzia celor expuse, menţionăm că: 

 dezvoltarea creativităţii artistice prin studierea elementelor limbajului plastic 

constituie o formă de organizare a procesului creator; 

 procedeul prin care este stimulat tineretul studios – aplicarea elementelor 

limbajului plastic în procesul creator – optimizează şi ridică valoarea estetică a lucrărilor 

creative în cadrul cursului de artă textilă. Este o etapă necesară, premergătoare 

intercomunicării prin limbajul artistic; 

 optimizarea creativităţii menţine un tonus ridicat pe timpul desfăşurării procesului 

creator de studiere şi de elaborare a compoziţiilor creative cu aplicarea conştientă a 

limbajului plastic în lucrările de creaţie în domeniul artei textile; 

 elementele de gen plastic sunt următoarele: exprimarea expresivă, legităţile 

compoziţionale, organizarea expresivă a elementelor de limbaj plastic, cunoştinţele artistice 

se constituie în semne plastice necesare reprezentărilor; 

 din perspectiva limbajului plastic, sensul produsului creator este dat de reuşita 

semantico-sintactică, care cuprinde o cale individuală în care fiecare activitate creativă 

realizează forma – conţinutul, modul în care sunt suprapuse, juxtapuse, orânduite elementele 

limbajului plastic; 
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 selectarea şi prelucrarea unor elemente din realitate sunt operaţii (transformare, 

stilizare, simplificare) prin alegeri şi prelucrări ce ilustrează un mod original de redare a 

realităţii; 

 studiul limbajului plastic este o etapă necesară, premergătoare intercomunicării 

prin limbaj artistic; 

 exersate în diverse modalităţi şi procedee de lucru, cu instrumente şi materiale 

variate, elementele de limbaj devin instrumente de afirmare creativă pentru personalitatea 

creatoare. În acest context, dezvoltarea creativităţii contribuie la asigurarea autonomiei 

personalităţilor creatoare. 

Din cele expuse anterior, putem deduce că în procesul dezvoltării creativităţii artistice la 

studenţi este importantă studierea elementelor limbajului plastic prin selectarea şi prelucrarea 

elementelor din natură. Studierea elementelor limbajului plastic contribuie la educarea şi 

informarea personalităţii creatoare, în acelaşi timp alegerea şi prelucrarea realităţii în contextul 

unei gândiri metodice creatoare – alături de legităţile compoziţionale, de proporţii, ritm, mişcare, 

formele plastice. 

Obiectivele-cadru şi cele de referinţă ale cursului de Artă textilă semnalează prioritatea 

iniţierii studentului în teoria limbajului plastic. Este esenţială descoperirea posibilităţilor noi de 

studiere şi aplicare a elementelor limbajului plastic în sensul declanşării creativităţii studenţilor. 

În acest scop, în cadrul cursului de artă textilă, vom examina necesitatea studierii limbajului 

plastic, sinteza formelor creative în contextul determinării esenţiale a conţinuturilor în procesul 

dezvoltării creativităţii artistice la studenţi. 

 

 

2.4. Metode de studiere şi de aplicare a elementelor limbajului plastic în procesul 

elaborării compoziţiilor creative  

În procesul de instruire a fost utilizat un sistem de metode de studiere şi aplicare a 

elementelor limbajului plastic în cadrul metodologiei propuse, prin care s-a urmărit dezvoltarea 

creativităţii artistice la studenţii facultăţilor de artă plastică. Aceste metode au fost elaborate şi 

aplicate în cadrul cursului de artă textilă pentru compartimentele: Elaborarea compoziţiilor 

creative; Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic; Executarea tehnologică a 

compoziţiilor creative. 

Metodele elaborate pentru cursul de artă textilă, în interacţiunea lor, vor contribui la 

dezvoltarea creativităţii artistice a studentului, ajutându-l la executarea produsului creator din 

domeniul artelor plastice.  



 83 

Metoda transformării elementelor limbajului plastic de la simplu la compus 

În scopul dezvoltării creativităţii la studenţi, în cadrul cursului de artă textilă, a fost 

elaborată metoda transformării elementelor limbajului plastic de la forma simplă la forma 

compusă. 

Aşadar, metoda transformării elementelor limbajului plastic de la simplu la compus va 

parcurge următoarele etape: 

 prima etapă – constă în familiarizarea cu elementele de bază ale limbajului plastic; 

 etapa a doua – este realizată prin transformarea elementelor limbajului plastic de la 

elementul simplu la forma compusă (Figura 25); 

 etapa a treia – constă în elaborarea formelor plastice creative şi aplicarea lor în compoziţii 

creative. 

Realizarea primei etape – cea de familiarizare cu elementele de bază ale limbajului 

plastic – se efectuează în următoarea consecutivitate: 

 determinarea elementelor de bază ale limbajului plastic (punct, linie, pătrat, cerc, spirală, 

romb, dreptunghi, spirală dreptunghiulară, elipsă); 

 familizarea cu elementele limbajului plastic şi analiza lor; 

 selectarea elementelor plastice; 

 sinteza elementelor plastice; 

 compararea elementelor şi a formelor plastice. 

Pentru realizarea etapei a doua – cea de transformare a elementelor limbajului plastic – 

de la elemente simple la forme compuse, propunem o schemă. Transformarea elementelor simple 

în forme compuse va servi la transformarea, la declanşarea creativă a elementelor limbajului 

plastic. În fiecare probă (Figura 25) pornim de la elementul de bază – punctul – care constituie 

etapa iniţială pentru transformările plastice în procesul de elaborare a compoziţiilor creative prin 

aplicarea elementelor limbajului plastic. 
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Figura 25. Transformarea punctului, ca element al limbajului plastic, în forme compuse 

 
 

Proba 1. Punctul se va transforma în: multe puncte, linie, linie frântă; 

Proba 2. Punctul se va transforma în: multe puncte, linie, linie curbă; 

Proba 3. Punctul se va transforma în: multe puncte, linie, linie curbă, cerc; 

Proba 4. Punctul se va transforma în: multe puncte, linie, linie frântă; pătrat; 

Proba 5. Punctul se va transforma în: multe puncte, linie, linie curbă, cerc; spirală; 

Proba 6. Punctul se va transforma în: multe puncte, linie, linie frântă, pătrat, romb; 

Proba 7. Punctul se va transforma în: multe puncte, linie, linie frântă, pătrat, spirală 

dreptungiulară. 

Asfel, în procesul transformării elementelor limbajului plastic (punctul, linia), forma 

plastică nouă, elaborată, devine activă. Am constatat că transformarea elementelor limbajului 

plastic se află în dinamică, în continuă mişcare. 

Realizarea celei de-a treia etape – cea de elaborare a compoziţiilor plastice – este posibilă 

prin aplicarea creativă a formelor plastice şi poate fi realizată în următoarea consecutivitate:  

 acumularea informaţiei vizuale;  

 selectarea materialelor; 

 realizarea temei propuse în crochiuri; 

 lucrul asupra proiectului; 

 îndeplinirea proiectului artistic în tehnicile speciale ale cursului de artă textilă (imprimeu, 

tapiserie). 
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Aşadar, în baza metodei analizate au fost realizate un şir de exerciţii cu transformarea 

elementelor limbajului plastic. 

Procesul elaborării compoziţiilor creative parcurge următoarele puncte de referinţă: 

 compoziţiile creative sunt elaborate prin aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic; 

 compoziţiile elaborate în procesul creator au o dominantă compoziţională (un element plastic 

dominant); 

 dominanta reprezentată de elementul plastic este susţinută de alte elemente ale limbajului 

plastic, elaborând compoziţii creative pentru realizarea produsului creator în domeniul artelor 

textile. 

În concluzie, putem afirma că metodele de transformare de la simplu la compus, în cadrul 

studiului şi aplicării elementelor limbajului plastic, vor servi drept bază fundamentală pentru 

crearea compoziţiilor la cursul de artă textilă.  

Dezvoltând capacităţile creative ale studenţilor şi aptitudinile lor de aplicare conştientă a 

limbajului plastic, vom contribui la cunoaşterea modalităţilor de elaborare a lucrărilor textile, 

aplicând creativ principiile de transformare a elementelor limbajului plastic într-o alcătuire 

compoziţională complexă. 

Metoda transformării elementelor limbajului plastic prin geometrizare 

La nivelul de aplicare a formelor şi elementelor limbajului plastic, studenţii vor elabora 

compoziţii din forme geometrizate, plastice şi creative. La elaborarea compoziţiilor textile se 

aplică şi o altă metodă – transformarea elementelor limbajului plastic prin geometrizare. 

Aplicarea formelor plastice geometrizate în compoziţii decorative, plastice, ornamentale, spaţial-

volumetrice este reprezentată schematic în Figura 26.  

Figura 26. Aplicarea formelor plastice geometrizate în compoziţii creative 

 
 

Geometrizarea creativă, transformarea formelor plastice vor contribui la dezvoltarea 

abilităţilor creative generale la studenţi: flexibilitatea gândirii, independenţa gândirii, 

sensibilitatea estetică, dezvoltarea memoriei vizuale. 
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Concomitent, am stabilit formarea abilităţilor creative specifice în procesul elaborării 

compoziţiilor textile, prin geometrizarea formelor plastice: gândirea vizual-abstractă, posedarea 

elementelor de bază ale limbajului plastic, perceperea conştientă a elementelor limbajului 

plastic, aplicarea creativă conştientă a formelor plastice în compoziţii textile. 

Prin urmare, forma cuprinde mijloacele de construcţie şi de expresie plastică: punct, linie, 

spirală, cerc, pătrat, romb. Pentru studenţi analiza şi studierea elementelor limbajului plastic şi a 

metodelor de aplicare a acestora în lucrările textile de studiu vor contribui la organizarea şi 

compunerea conştientă şi competentă a compoziţiilor creative, prin diverse mijloace de elaborare 

şi de expresie plastică. 

Sinteza artistică, abstractizarea şi stilizarea unor forme naturale nu sunt posibile în afara 

raţionamentului structural-geometric. Ideea geometrizării formelor plastice marchează debutul 

procesului de creaţie şi în orice compoziţie se reprezintă într-o strânsă corelaţie dintre structura 

geometrică şi cea plastică. 

În acest context, ne-am propus să urcăm traiectoria elementelor şi figurilor geometrice 

(punctul, linia etc.) la nivel plastic şi creativ, fiind conştienţi de faptul că transformarea formelor 

plastice prin geometrizare este metoda principală de dezvoltare a creativităţii la studenţi în 

procesul studierii cursului de artă textilă. 

Transformarea elementelor limbajului plastic prin geometrizare poate fi mai eficientă, 

dacă va parcurge următoarele etape: 

I. studierea elementelor de bază ale limbajului plastic (analiza, sinteza, selectarea); 

II. determinarea corelaţiei plastice şi vizuale a elementelor limbajului plastic cu forme 

geometrice; 

III. transformarea elementelor limbajului plastic prin simplificare şi generalizare; 

IV. transformarea elementelor simple în linie continuă; 

V. elaborarea formelor plastice noi, creative (formele compuse, forma plastică, forma 

geometrică). 

Aşadar, transformarea elementelor limbajului plastic prin geometrizare denotă 

transformarea prin: 

 abstractizarea formelor; 

 simplificarea şi generalizarea formelor plastice prin stilizare; 

 combinarea elementelor limbajului plastic (compunere şi descompunere). 

În acest scop, am elaborat mai multe probe, pe care le prezentăm în Figura 27.  
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Figura 27. Metoda transformării formelor plastice prin geometrizare 

Proba 1 
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Aceste probe contribuie la dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi în cadrul cursului 

de artă textilă: 

Proba 1. Transformarea punctului în linie curbă – linie plastică; 

Proba 2. Transformarea liniei plastice în linie frântă; 

Proba 3. Transformarea cercului în pătrat; 

Proba 4. Transformarea spiralei în spirală dreptunghiulară; 

Proba 5. Transformarea cercului în romb. 

Elaborarea compoziţiilor plastice este posibilă prin aplicarea creativă a elementelor 

limbajului plastic şi poate fi realizată în următoarele condiţii: colectarea informaţiei vizuale; 

determinarea şi selectarea elementelor plastice şi a formelor geometrice; realizarea temei propuse 

în crochiuri (schiţe-căutări); elaborarea proiectului (schiţă mărită); executarea proiectului artistic 

în tehnicile respective ale cursului de artă textilă. 

Metoda elaborării formelor plastice prin geometrizare creativă se aplică de la 

elemente simple de bază, prin transformare, până la forme compuse creative. 

Această metodă presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1. Analiza elementelor de bază ale limbajului plastic; 

2. Procesul transformării elementelor simple ale limbajului plastic în linie continuă; 
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3. Determinarea corelaţiei dintre elementele plastice ale limbajului plastic şi formele 

geometrice; 

4. Elaborarea formelor geometrizate compuse-creative (sinteza formelor plastice şi a formelor 

geometrice). 

În procesul studierii elementelor limbajului plastic vom determina formele elaborate de la 

elemente simple la forme compuse. Tabloul de mai jos reflectă multitudinea de posibilităţi de 

expresie a liniei ca element al limbajului plastic în compoziţie decorativă, relevând toate 

caracteristicile şi ipostazele liniei în varianta formelor închise şi a celor deschise ale ei (Figura 

35). 

Analizând datele din Figura 28, observăm: în procesul creator, la prima etapă de 

transformare, linia plastică se transformă în linie dreaptă şi în linie curbă; la a doua etapă, linia 

cu caracter (curb sau frânt) se va transforma în forme plastice şi, concomitent, în forme 

geometrice. Prin urmărirea acestui procedeu noi confirmăm posibilitatea elaborării formelor 

plastice prin geometrizare creativă. 

Figura 28. Reprezentarea dezvoltării expresiei liniei ca element al limbajului plastic 

 
 

Elaborarea formelor geometrizate compuse – creative – va parcurge următoarele etape de 

transformare:  

1. Elementul limbajului plastic (punctul, linia, linia curbă, linia frântă) îl transformăm în linie 

continuă (linia, linia curbă, linia frântă); 

2. Linia continuă (linia, linia curbă, linia frântă) o transformăm în formă geometrică (linie, cerc, 

pătrat, romb, triunghi); 

3. Forma geometrică (linie, cerc, pătrat, romb, triunghi) o transformăm în formă geometrizată 

compusă (spirală plastică, spirală dreptunghiulară, formă compusă nouă). 
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Metoda elaborării formelor plastice prin geometrizare creativă contribuie la elaborarea 

formelor noi, inedite pentru aplicarea lor în procesul creator, la elaborarea compoziţiilor creative 

şi la executarea compoziţiilor în tehnicile de bază ale artelor textile. Această metodă reprezintă o 

treaptă în procesul complex al dezvoltării creativităţii artistice. 

Etapele de transformare creativă a elementelor limbajului plastic prin geometrizare sunt 

prezentate şi analizate în Figura 29. 

Figura 29. Metoda elaborării formelor plastice prin geometrizare creativă 
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Studiul limbajului plastic şi aplicarea creativă a metodei de transformare a formelor prin 

geometrizare constituie reperul primordial în elaborarea compoziţiilor decorativ-creative la 

cursurile de artă textilă. Dezvoltând la studenţi capacităţi creative şi aptitudini de aplicare 

conştientă a gramaticii limbajului plastic, vom contribui la cunoaşterea modalităţilor de elaborare 

a lucrărilor complexe, aplicând creativ legităţile de transformare a formelor limbajului plastic în 

procesul creator – elaborarea compoziţiilor plastice. 

Metoda elaborării formelor noi, creative  

Această metoda reprezintă o verigă importantă în procesul aplicării conştiente a 

elementelor limbajului plastic. În acest context, sunt determinate următoarele procedee creative: 

activizarea formelor plastice prin elementele limbajului plastic, înscrierea elementelor 
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limbajului plastic în forme plastice noi, elaborarea formelor prin suprapunere, combinare şi 

recombinare. 

Metoda elaborării formelor noi prin activizare este iniţial propusă pentru realizarea 

compoziţiilor creative noi în domeniul artelor plastice. Acestea sunt: activizarea formelor 

geometrice prin elementele limbajului plastic şi activizarea formelor plastice prin elementele 

limbajului plastic. 

Elementele limbajului plastic sunt transpuse în forme plastice noi prin următoarele 

procedee: 

 înscrierea formei plastice elaborate într-o formă geometrică; 

 înscrierea formei geometrice într-o formă plastică elaborată; 

 înscrierea formei plastice într-o formă plastică elaborată. 

Metoda elaborării formelor noi prin suprapunerea, combinarea şi recombinarea 

elementelor limbajului plastic se aplică în următoarele etape: 

 suprapunerea elementelor limbajului plastic cu forme geometrice; 

 fragmentarea intersectată a elementelor limbajului plastic cu alte forme; 

 colorarea formelor plastice în pete vibrante de diverse culori; 

 descompunerea şi recompunerea formelor plastice; 

 plierea formelor plastice; 

 modularea formelor plastice cu elementele limbajului plastic. 

Procedeele analizate în metoda elaborării formelor noi, creative cu aplicarea elementelor 

limbajului plastic sunt utilizate în procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi. Aceste 

procedee optimizează procesul creator şi dezvoltă multilateral personalitatea creatoare a 

studentului în învăţământul superior. 

Metoda stilizării şi transformării elementelor limbajului plastic în motive 

ornamentale  

Ornamentica, în general, şi cea populară (tradiţională şi contemporană), în special, 

cuprinde trei componente fundamentale: elementul, motivul şi compoziţia ornamentală. 

 Elementul ornamental este cea mai simplă (elementară) parte a unui ornament.  

 Motivul ornamental este constituit din două sau mai multe elemente ornamentale, realizând 

o reprezentare decorativă întreagă, vizibilă în elemente ornamentale din aceeaşi grupă 

tematică: floare, stea, arbore, pasăre, om etc.  

 Compoziţia ornamentală rezultă din două sau mai multe motive ornamentale, fără ca 

acestea să facă parte neapărat din aceeaşi grupă tematică şi nici din aceeaşi grupă stilistică. 
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Pentru elaborarea motivelor ornamentale, vom aplica metoda stilizării şi transformării 

elementelor limbajului plastic prin geometrizare. Această metodă va parcurge următoarele etape: 

I. selectarea şi studierea unor grupuri mari de motive ornamentale; 

II. studierea şi selectarea elementelor limbajului plastic (punctul, linia, forma); 

III. transformarea în linie continuă (frântă, plastică);  

IV. transformarea liniei continue în formă geometrică; 

V. transformarea formei geometrice în motiv decorativ ornamental. 

Procesul transformării elementelor limbajului plastic reprezintă o metodă specifică 

pentru dezvoltarea creativităţii artistice şi se realizează de la simplu la compus: de la elementele 

simple (punct, linie, pătrat, cerc etc.) la forme compuse, mixte, liber desenate (motive decorative 

ornamentale). Metodele specifice de stilizare şi de transformare a elementelor limbajului plastic 

presupun un sistem de procedee specifice: generalizarea, simplificarea, geometrizarea. 

În funcţie de semantica lor, motivele decorative ornamentale şi respectiv ornamentele 

create de acestea au fost clasificate în câteva grupuri: ornamente abstracte, ornamente 

cosmomorfe, ornamente fitomorfe, ornamente zoomorfe, ornamente antropomorfe, ornamente 

sociale. 

Motivele decorative ornamentale sunt adecvate pentru elaborarea compoziţiilor creative 

la cursul de artă textilă în procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi. Procesul elaborării 

compoziţiilor creative prin utilizarea diverselor metode de aplicare a motivelor decorative 

ornamentale sunt prezentate în Figura 30. 

Figura 30. Metode de aplicare a motivelor decorative ornamentale în crearea 

compoziţiilor creative 
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În acest context, propunem şi câteva tabele reprezentative cu metode de transformare a 

elementelor limbajului plastic în motive decorative ornamentale pentru aplicarea lor ulterioară în 

sistemul conceptual al lucrărilor textile elaborate la cursul de artă textilă (Figura 31). 

Figura 31. Metoda transformării formelor limbajului plastic prin geometrizare în 

motivul ornamental „soarele” 
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Aplicarea motivelor decorative ornamentale populare în compoziţiile decorative textile 

elaborate de către studenţi constituie un sistem de metode particulare în procesul dezvoltării 

creativităţii artistice la studenţi. În acest scop utilizăm: studierea şi selectarea elementelor 

limbajului plastic, formelor geometrice, formelor ornamentale; transformarea formelor şi 

ornamentelor; elaborarea compoziţiilor creative folosind metoda combinatorică. Aceste 

tehnologii didactice vor fi aplicate în procesul studierii cursului de artă textilă pentru optimizarea 

nivelului creativ la studenţii facultăţilor de arte plastice. 

Metoda aplicării simbolicii formelor limbajului plastic 

Simbolica formelor plastice prezente în creaţiile textile constituie o parte a limbajului 

vizual care conţine informaţii despre bogatele tradiţii naţionale în arta textilă. Studierea 

simbolicii formelor şi aplicarea creativă a acestora în limbajul plastic oferă vaste posibilităţi 

pentru dezvoltarea creativităţii în realizarea compoziţiilor decorative abstracte la cursul de artă 

textilă. 
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Prin metoda propusă analizăm noţiunile de simbol, semn plastic, formă, pentru a le aplica 

conştient în activităţile creatoare ale viitorilor artişti plastici. 

Forma cuprinde mijloacele de construcţie şi expresie plastică: punct, linie, spirală, cerc, 

cruce, dreptunghi, pătrat, romb. 

Studierea simbolicii formelor limbajului plastic este foarte importantă pentru inserarea 

conştientă, în mod creativ, a mijloacelor de expresie plastică într-o compoziţie bine gândită de 

tineretul studios. 

Studierea simbolurilor plastice presupune parcurgerea următoarelor etape: 

I. determinarea conţinutului semantic (al elementelor limbajului plastic, al formelor 

geometrice); 

II. selectarea simbolurilor (a elementelor limbajului plastic, a formelor geometrice); 

III. analiza simbolurilor (a elementelor limbajului plastic, a formelor geometrice); 

IV. compararea (a elementelor limbajului plastic, a formelor geometrice). 

După parcurgerea acestor etape, va urma aplicarea simbolurilor plastice în elaborarea 

compoziţiilor creative. 

Creaţia plastică se caracterizează prin folosirea formelor sau obiectelor organizate cu 

ajutorul mijloacelor plastice. În artele plastice, aplicarea simbolicii formelor reprezintă un mod 

esenţial al creaţiei, arta fiind concepută de-a lungul vremurilor de dezvoltare estetică ca un 

proces de compoziţie. Studierea simbolicii formelor este o etapă iniţială pentru folosirea lor 

conştientă în compoziţiile decorative abstracte, în cadrul cursului de artă textilă pentru studenţii 

facultăţilor de arte plastice şi design. 

Metoda studierii corelaţiei dintre simbolul plastic şi simbolul geometric  

Simbolica şi aplicarea ei creativă în realizarea compoziţiilor decorative abstracte la cursul 

de artă textilă. Studiul şi analiza simbolului geometric şi a simbolului plastic, precum şi corelaţia 

dintre aceste simboluri în procesul instructiv la facultăţile de artă plastică, reprezintă o condiţie 

de bază în procesul elaborării compoziţiilor plastice creative. 

În elaborarea compoziţiilor plastice creative utilizăm diferite tipuri de informaţii 

importante (în arta plastică şi în arta textilă), menţionate deja în cercetarea noastră: informaţiile 

figurale, informaţiile vizual-figurale, informaţiile semantice, informaţiile simbolice, informaţiile 

comportamentale. 

În scopul suprapunerii simbolului plastic cu simbolul geometric, am elaborat tabele de 

reprezentare şi de examinare a formelor geometrizate plastice în corelaţie cu elementele de bază 

ale limbajului plastic. Formele geometrice (punctul, unghiul primar, unghiul închis – triunghiul, 
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pătratul) pot fi aplicate ca elemente de limbaj plastic în compoziţiile plastice, exteriorizând 

diverse, multiple semnificaţii simbolice (Figura 32). 

În Figura 33 propunem elementele limbajului plastic în corespundere cu formele plastice 

geometrizate, care, la rândul lor, se află în corelaţie cu elementele de bază ale limbajului plastic. 

Relevăm aici şi semnificaţia elementelor limbajului plastic (simbolul plastic). 

Abstractul pur al unei forme geometrice plastice, devenite semn, semnificant în sistemul 

subiectiv de reflectare creativă a unui artist, devine simbol. Orice simbol are un caracter 

convenţional. Această convenţionalitate poate fi determinată fie la nivelul unei culturi, al unui 

curent sau mişcări artistice, fie la scara creaţiei unui artist. Datorită complexităţii expresive a 

semnificaţiilor geometrice, simbolul geometric se transformă în limbaj geometric ce se 

suprapune şi este în corelaţie cu limbajul plastic. 

Figura 32. Semnificaţia simbolică a formelor geometrice 
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Figura 33. Semnificaţia simbolică a elementelor limbajului plastic 
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Spirala cu volute 
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Studierea simbolurilor geometrice şi a simbolurilor plastice şi aplicarea lor în elaborarea 

compoziţiilor creative este o condiţie necesară în procesul dezvoltării creativităţii artistice la 

studenţii facultăţilor de artă plastică. Propunem să dezvoltăm nivelul de creativitate la studenţi 

prin studierea şi aplicarea conştientă a simbolurilor elementelor şi formelor plastice. Despre 

studierea simbolurilor plastice am vorbit ceva mai sus. 

În ceea ce priveşte aplicarea conştientă a simbolurilor elementelor şi formelor plastice în 

elaborarea compoziţiilor creative în baza cursului de artă textilă aceasta se va realiza prin 

procedeele:  

 utilizarea elementelor limbajului plastic în calitate de simboluri plastice; 

 utilizarea formelor geometrice ca simboluri geometrice; 

 aplicarea conceptului filozofic al simbolurilor geometrice şi al simbolurilor plastice în 

elaborarea compoziţiilor creative; 

 aplicarea conceptului psihologic al simbolurilor geometrice şi simbolurilor plastice în 

elaborarea compoziţiilor creative. 

Prin urmare, metodele elaborate în cadrul cercetării noastre se referă la etapa iniţială în 

elaborarea compoziţiilor creative la activităţile vizând artele textile. Aplicarea simbolicii 

reprezintă un procedeu esenţial al creativităţii. Procesul creator în domeniul artelor plastice este 

conceput ca mijloc de dezvoltare estetică a tineretului studios. 

Dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea conceptuală a 

simbolicii formelor plastice este o problemă prioritară pentru învăţământul artistic superior. 
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Metoda transformării elementelor limbajului plastic în structuri frontale şi 

transformarea elementelor limbajului plastic în structuri volumetrice 

În procesul dezvoltării creativităţii artistice, a fost implementată metoda transformării 

elementelor limbajului plastic în structuri frontale şi volumetrice. În acest context, pentru 

realizarea creativă a unei compoziţii plastice, personalitatea creatorului (studentul) are nevoie de 

o serie de mijloace de expresie: mijloace materiale (în cazul artei textile acestea pot fi de origine 

textilă sau nontextilă ca urmare a simbiozei genurilor de artă), mijloace plastice (ca elemente 

principale ale limbajului plastic: punctul, linia, pata, culoarea, forma, structura, factura, relieful, 

volumul, spaţiul), şi mijloace artistice exprimate în legităţi şi principii (de orchestrare a 

limbajului plastic: contrastul de culoare, de ton, de formă, de cantitate, ritmul, proporţionarea, 

echilibrul, dinamica şi statica, integritatea, tectonica şi arhitectonica). Aceste legităţi ale naturii 

sunt reflectate în conţinutul teoretic al compunerii şi servesc drept început de organizare a 

structurii spaţiului compoziţional tridimensional. 

În compoziţia volumetrică şi spaţial-volumetrică se evidenţiază cu precădere unele 

mijloace plastice precum structura frontală, structura reliefată, forma (în aspectul ei 

tridimensional), spaţiul (în diversele lui ipostaze). În conceperea ei de la idee până la realizarea 

propriu-zisă în material textil nu ne putem dezice de elementele limbajului plastic, care sunt 

mijloacele plastice. Datorită specificului etapelor de realizare a unei compoziţii spaţial-

volumetrice, care presupun atât compunerea în plan, cât şi în spaţiu, apare necesitatea de a 

analiza diverse metode de aplicare în arta spaţial-volumetrică a fiecărui element al limbajului 

plastic. 

Elaborarea compoziţiilor spaţial-volumetrice în cadrul cursului de artă textilă reprezintă 

totalitatea compoziţilor care au ca mijloc de expresie plastică volumul şi spaţiul tridimensional, 

indiferent de mijloacele materiale utilizate (clasice sau moderne) sau de aplicarea paralelă a altor 

mijloace plastice şi artistice specifice artei bidimensionale, şi se bazează pe metoda structurării 

compoziţionale a complexului. 

Procesul elaborării compoziţiilor volumetrice creative artistice este dependent şi de 

mecanismul memoriei, care acordă asistenţă reproductivă în vederea alegerii materialului 

asimilat anterior de psihic. Imaginaţia este un mecanism cu acţiune productivă care îmbogăţeşte 

conţinutul, dezvoltă şi reconstruieşte formele cunoscute anterior, contribuie la găsirea noilor 

legături, asocieri şi idei. 

Personalitatea creatoare ce realizează compoziţii spaţial-volumetrice trebuie să dispună 

de unele capacităţi suplimentare, cum ar fi: 

 cunoştinţe în baza corelaţiilor interdisciplinare; 
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 capacităţi de proiectare şi de modelare după cerinţele complexului şi sistemului; 

 nivel înalt de pregătire ştiinţifico-teoretică, cu antrenarea cunoştinţelor din domenii tangente; 

 capacitate de proiectare a mediului spaţiului material după legităţile armoniei şi unităţii; 

 viziune artistică, posedarea metodelor, gândirii creative, măiestriei compoziţionale şi a 

cunoştinţelor profesionale, nivelul înalt de cultură şi necesitatea constantă de activitate 

creativă profesionistă. 

Complexitatea mijloacelor plastice şi artistice de expresie stau la baza sistemului de etape 

ale proiectării spaţial-volumetrice. Aceste etape, prelucrate şi aplicate în cercetarea noastră, sunt 

următoarele:  

 clauzura – are ca scop redarea închipuirii crude, generalizate, elementare despre obiectul 

proiectat;  

 schiţa-idee – modelul se exprimă într-o formă semiintuitivă a ipotezei iniţiale, scopul etapei 

constă în limitarea domeniului căutării şi transformarea proiectării în situaţie problematică;  

 schiţa iniţială – include analiza şi sinteza unui şir de variante, în urma cărora se realizează 

generalizarea lor sub forma primei schiţe-proiect. 

În calitate de metode de căutare şi de obţinere a formelor noi au fost aplicate: asocierea, 

transformarea, inversia. 

Asocierea presupune orientarea la atributele naturii, determinarea unor caracteristici de 

bază ale formelor naturale, stilizarea lor şi prezentarea într-un mod artistico-plastic asociativ 

inovator. 

Transformarea constă în alegerea unei sau a câtorva forme (plane sau corpuri 

geometrice, simple sau care au fost deja anterior transformate) şi aplicarea asupra lor a 

procedeelor de transformare, cum sunt secţionarea, alipirea, răsucirea, disecarea, înscrierea în 

altă formă, diverse combinaţii între aceste procedee racordate la cele două proiecţii de bază în 

cazul formei volumetrice). 

Inversia presupune adoptarea unui punct de vedere de la o parte, întoarcerea la o poziţie 

iniţială, schimbarea problematicii artistico-plastice). 

Aşadar, în procesul elaborării formelor spaţial-volumetrice, se va acorda o atenţie 

deosebită bazelor compoziţiei spaţial-volumetrice reprezentate de geneza principalelor forme 

geometrice şi metodelor de transformare a formelor geometrice iniţiale: raţional-logice (prin 

principiul de combinare şi cel de racordare prin divizare); intuitiv-logice (prin metoda înscrierii 

în formă). 
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Astfel, legităţile de creare a formelor volumetrice şi spaţial-volumetrice se subordonează 

unor etape de elaborare:  

I. modelarea grafică (schiţe, crochiuri, scheme, proiecţii ce reflectă starea obiectului în 

diferite etape ale proiectării);  

II. machetarea sau modelarea obiectului (constă în exprimarea spaţial-volumetrică a ideii 

despre original);  

III. modelarea logico-matematică (realizarea propriu-zisă la scara compoziţiei). 

Prin urmare, elaborarea structurilor volumetrice va parcurge două etape: elaborarea 

structurilor frontale şi elaborarea structurilor volumetrice. 

Prima etapă constă în elaborarea structurilor frontale prin aplicarea creativă a 

următoarelor acţiuni:  

1. Elaborarea formelor structurale frontale de bază: 

 elaborarea formelor plastice (liber desenate, intuitive); 

 înscrierea formei plastice, liber desenate în forma geometrică de bază (forma de bază – forma 

geometrică – pătrat, cerc, dreptunghi, triunghi, elipse etc.); 

 înscrierea formei geometrice în forma geometrică de bază. 

2. Structurarea, activizarea formei geometrice de bază cu formele plastice: activizarea în 

linii frânte; activizarea în linii curbe; activizarea cu forme geometrice; activizarea cu forme 

plastice elaborate, noi. 

Forma de bază, elaborată în procesul de creaţie, este confecţionată din metal, lemn şi 

reprezintă carcasul simplu-frontal. Structurarea şi activizarea formei de bază a compoziţiei 

frontale este executată din aceleaşi materiale (metal, lemn). 

3. Executarea lucrărilor creative în diverse tehnologii din domeniul artei textile 

(imprimeu, tapiserie, broderie); 

4. Aplicarea produselor textile în procesul activizării formei-carcas frontale elaborate de 

studenţi. 

Etapa a doua constă în elaborarea structurilor volumetrice prin următoarele acţiuni: 

1.  Elaborarea formelor spaţial-volumetrice prin metoda de transformare de la forme 

frontale la forme spaţiale: pătratul se va transforma în cub; dreptunghiul se va transforma în 

paralelogram; cercul se va transforma în sferă, con; triunghiul se va transforma în prismă. 

2.  Structurarea, activizarea formei geometrice de bază volumetrică cu formele plastice 

liber elaborate din forme simple (linie, linie curbă, linie frântă), figuri geometrice (pătrat, cerc, 

dreptunghi); 
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3.  Executarea lucrărilor creative în diverse tehnologii din domeniul artei textile 

(imprimeu, tapiserie, broderie); 

4.  Aplicarea produselor textile în procesul activizării formei-carcas frontale elaborate de 

studenţi. 

Atât mijloacele de expresie plastică, cât şi procedeele şi principiile de organizare 

compoziţională nu au un caracter strict matematic, ele fiind determinate de procesele şi 

fenomenele psihice, cum sunt imaginaţia, memoria, analiza şi sinteza, fantezia ş. a., care au un 

caracter strict individual. Crearea compoziţiilor structurale spaţial-volumetrice este un proces 

unitar manifestat la următoarele niveluri: 

 psihologic (cu grad de percepţie şi fantezie creatoare absolut individualizat, care determină în 

consecinţă stiluri şi maniere specifice fiecărui autor);  

 artistico-plastic (care se manifestă prin aplicarea legităţilor, principiilor şi mijloacelor 

plastice ale expresiei artistice bidimensionale asimilate şi aplicate pe toate coordonatele 

spaţiale ale volumului şi spaţiului pentru organizarea compoziţională);  

 tehnologic (care constă în utilizarea mijloacelor materiale inovatoare în condiţiile noilor 

tendinţe ale artei contemporane, de simbioză a artelor şi care reclamă cunoaşterea şi operarea 

cu toate mijloacele plastice de expresie, aplicarea principiilor şi metodelor de structurare 

compoziţională atât în plan, cât şi în spaţiu şi impune autorului o pregătire artistică specială). 

Acestea metode vor fi aplicate în activităţile creative cu studenţi la cursul de artă textilă 

pentru ridicarea nivelului creativităţii artistice. 

 

2.5 Conceptul analitic în elaborarea conţinuturilor curriculare la cursul de artă textilă 

Imprimeu artistic  

 

1.1 Elaborarea compoziţiei decorative abstracte în linii cu caracter curb şi frânt 

 Obiective: 

 

- Elaborarea obiectivelor şi conţinuturilor teoretico-practice ale 

cursului. 

- Identificarea genurilor artei decorative. 

- Receptarea adecvată a aspectelor genezei formelor în natură şi în 

compoziţia artistică. 

Conţinuturi 

 

- Introducere. Imprimeul în contextul artelor decorative. 

- Clasificarea imprimeului. Mijloacele de expresivitate în imprimeul 

artistic (batik).  

- Rolul imprimeului şi evoluţia lui în arta contemporană.  
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- Noţiunea de compoziţie decorativă. 

- Compoziţia decorativ-frontală.  

- Calitatea şi însuşirea compoziţiei.  

- Compoziţia decorativă în alte discipline de specialitate. 

- Rolul artei decorative în formarea cadrelor didactice.  

- Importanţa predării artei decorative în şcolile de cultură generală. 

Metode/Activităţi Studiul. Analiza. Clasificarea. Demonstraţia. Explicaţia. Conversaţia 

1.2 Tehnica securităţii 

 Obiective - Familiarizarea cu specificul prelucrării materialelor textile. 

- Să cunoască materialele şi utilajele specifice obiectului respectiv. 

Conţinuturi  - Materialele şi utilajele de executare a imprimeului artistic: reşou, 

benzină, clei de gumă, fier de călcat.  

- Reguli de securitate în folosirea materialelor şi utilajelor de 

executare a imprimeului artistic. 

Metode/Activităţi Demonstraţia. Explicaţia. Conversaţia. 

1.3 Tehnologia de prelucrare a materialelor 

 Obiective - Familizarea cu tehnologiile de bază ale imprimeului artistic. 

- Cunoaşterea procedeelor tehnice în arta textilă. 

- Aplicarea conştientă a tehnologiilor de bază ale imprimeului artistic 

batik rece. 

- Prepararea soluţiei de rezervă. Aplicarea tehnicilor textile. 

- Aplicarea etapizată a procedeelor de executare tehnologică. 

- Aplicarea mijloacelor materiale în corespundere cu proprietăţile lor 
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Conţinuturi - Tehnologia batik rece. Noţiuni generale. 

- Procesul tehnologic în tehnica rece a imprimeului.  

- Materiale şi tehnici de lucru; suporturi, unelte, coloranţi, procedee 

tehnice.  

- Originea şi evoluţia tehnicilor textile.  

- Procedee şi tehnici de prelucrare a conturului cu rezervă 

transparentă/cu rezerva colorată (mai multe culori). Prepararea 

soluţiei de rezervă.  

- Coloranţii. Noţiuni generale.  

- Pigmenţii. Aspectele lor. Pigmenţi minerali, organici, naturali şi 

artificiali.  

- Lucrul tehnologic, probele tehnologice în material.  

- Cele patru probe pe mătase de format 50x60.  

- Aplicarea desenului pe pânză. 

- Prelucrarea conturului cu soluţia de rezervă. 

- Lucrul practic cu coloranţi: pictura pe mătase. 

Metode/Activităţi Metode de aplicare. Metodele tehnicilor textile. Procedee tehnice. 

Etapizarea. Conversaţia. Demonstraţia. Elaborarea. Prelucrarea.  

Materiale Şasiu, soluţie de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase. 

1.4 Unele noţiuni despre compoziţia decorativă 

 Obiective - Studiul elaborării compoziţiilor decorative. 

- Teoria elaborării compoziţiilor decorative frontale. 

- Analiza diferenţei dintre forme şi linii în compoziţia decorativă.  

- Aplicarea mijloacelor de construcţie a compoziţiilor decorative. 

Conţinuturi - Clasificarea mijloacelor principale de realizare a compoziţiei 

decorative.  

- Materiale, mijloace plastice şi artistice. 

- Compoziţia decorativă. Scopul, obiectivele şi conţinutul cursului.  

- Genurile şi aspectele compoziţiei decorative.  

- Compoziţia decorativ-frontală.  

- Calitatea şi însuşirea compoziţiei. 

- Rolul compoziţiei în elaborarea produsului de creaţie.  

- Rolul artei decorative în formarea cadrelor didactice.  
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- Importanţa predării artei decorative în şcoala generală. 

Metode/Activităţi Demonstraţia. Sinteza. Familizarea. Utilizarea. Elaborarea. 

1.5 Studiul elementelor limbajului plastic 

 Obiective - Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic. 

- Cunoaşterea particularităţilor limbajului plastic. 

- Aplicarea mijloacelor artistice, plastice. 

Conţinuturi - Teoria LP şi elaborarea compoziţiilor de artă imprimeu artistic. 

- Limbajul plastic. Elementele de bază. 

- Elaborarea formelor artistice prin metoda transformării ELP. 

 Metode/Activităţi Studierea. Selectarea. Sinteza. Analiza. Elaborarea.  

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

1.6 Crochiuri la tema dată, cu aplicarea limbajului plastic în compoziţia artistică 

 Obiective - Realizarea compoziţiei de artă cu aplicarea ELP. 

- Familizarea cu specificul limbajului plastic al artei textile. 

- Să cunoască principiul elaborării formelor plastice. 

- Să aplice elementele limbajului plastic. 

- Să distingă formele plastice şi formele geometrice. 

- Să perceapă adecvat formele plastice. 

Conţinuturi - Formele plastice în compoziţiile intuitive de artă.  

- Schiţă în ton şi culoare. 

- Principiile designului şi transformării plastice în compoziţia 

decorativ-frontală. 

- Aspectele formelor realiste, geometrice, abstracte. 

- Perceperea adecvată a formelor (frânte, curbe, combinate; statice, 

dinamice, echilibrate; active, pasive). 

- Schiţa mărită de proiect în tonuri acromatice. 

- Prelucrarea compoziţiei de artă cu rezervă şi coloranţi, 

generalizarea şi prelucrarea tehnologică, finisarea şi prezentarea 

lucrărilor. 

Metode/Activităţi Sinteza. Perceperea. Generalizarea. Prelucrarea. 

Materiale Parafină, soluţie de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase.  

2.1 Elaborarea compoziţiei creative Natura statică 
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 Obiective - Studiul elaborării compoziţiilor decorative frontale. 

- Cunoaşterea particularităţilor compoziţiilor de artă textilă. 

- Aplicarea metodei de transformare a formelor din natură. 

- Cunoaşterea corelaţia limbajului plastic şi al celui tehnologic. 

Conţinuturi - Particularităţile compoziţiei decorative frontale.  

- Natura statică în arta textilă. 

- Specificul stilizării şi elaborării formelor naturale şi transformarea 

lor în formele decorative. 

- Corelaţia limbaj tehnologic-limbaj plastic în compoziţiile 

decorative. 

- Interacţiunile grafice în tehnicile rece şi fierbinte ale imprimeului 

artistic. 

- Forma ca îmbinare a diferitelor elemente ale LP.  

- Imaginea artistică în imprimeul artistic. 

- Limbajul tehnologiei imprimeului batik rece.  

Metode/Activităţi Studiul. Transformări plastice: simplificarea, stilizarea, compunerea/ 

descompunerea, combinarea, interacţiunea, elaborarea.  

2.2 Elaborarea formelor plastice noi prin îmbinarea diferitelor elemente ale LP 

 Obiective - Elaborarea compoziţiilor. 

- Aplicarea principiilor compoziţiei în realizarea lucrărilor de creaţie. 

Conţinuturi  - Forma ca procedeu de expresie plastică.  

- Corelarea liniei şi formei.  

- Elaborarea formelor artistice. 

- Constituirea şi clasificarea principiilor, metodelor şi procedeelor de 

organizare formală în spaţiul bidimensional.  

- Domeniile de aplicare a principiilor de creare a formelor noi în arta 

decorativă. 

Metode/Activităţi Elaborarea. Clasificarea. Aplicarea. Demonstraţia. Conversaţia. 

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

2.3 Studierea elementelor LP. Rolul liniei ca mijloc de exprimare plastică în compoziţie 
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 Obiective - Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic. 

- Aplicarea metodelor de studiere a elementelor limbajului plastic. 

- Aplicarea elementelor limbajului plastic. 

- Elaborarea compoziţiei decorative cu aplicarea conştientă a ELP şi 

a formelor plastice. 

Conţinuturi  - Elementele LP în compoziţiile decorative frontale.  

- Linia ca formă de bază în stilizarea formelor reale în formele 

decorative.  

- Linia ca mijloc de expresie în compoziţiile decorative frontale. 

- Transformările plastice în elaborarea formelor decorative. 

- Elaborarea compoziţiei decorative cu aplicarea liniei elaborate prin 

transformarea punctelor în FP.  

- Elaborarea compoziţiei decorative cu aplicarea motivelor principale 

elaborate prin transformarea liniilor în FP. 

- Elaborarea compoziţiei decorative cu aplicarea motivelor principale 

elaborate prin transformarea/combinarea/aplicarea a două/multe 

forme plastice. 

- Lucrul practic asupra elementelor liniare ale compoziţiei.  

Metode/Activităţi Studiul. Sinteza. Analiza. Elaborarea. Transformarea. Aplicarea. 

Combinarea. Compunerea. Recompunerea. 

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

2.4 Interacţiunile tehnicilor de bază: rece şi fierbinte 

 Obiective - Aplicarea conştientă a ELP în elaborarea compoziţiilor de artă. 

- Aplicarea tehnicii de bază batik fierbinte. 

- Cunoaşterea specificului formelor plastice în tehnicile textile. 

Conţinuturi - Tehnologia Imprimeul batik fierbinte. Deosebirea dintre imprimeul 

fierbinte şi cel rece. 

- Procesul tehnologic de executare pe etape a batikului fierbinte.  

- Limbajul plastic în tehnologia de bază batik fierbinte.  

- Pata plastică ca un mijloc de exprimare plastică în compoziţie. 

- Pata ca formă de bază în stilizarea formelor reale în forme 

decorative  

- Pata ca mijloc de expresie în compoziţiile decorative frontale. 
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Metode/Activităţi Studiul. Aplicarea. Elaborarea. Procedeele textile. Tehnicile textile 

Materiale Mătase, parafină, coloranţi, şasiu, pensulă 

2.5 Tehnologii specifice. Probe în tehnica batik fierbinte 

 Obiective  

 

- Aplicarea soluţiei de rezervă pe mătase în tehnologia imprimeului 

artistic batik fierbinte. 

- Aplicarea culorilor şi coloranţilor în compoziţiile de artă. 

- Aplicarea metodei tehnice. 

- Aplicarea metodei stilistice. 

- Realizezarea tehnicii textile la nivelul probelor tehnologice. 

- Aplicarea coloranţilor specifici tehnicilor textile. 

- Aplicarea gamei coloristice adecvate compoziţiei elaborate. 

Conţinuturi  - Tehnologia de bază a imprimeului artistic batik fierbinte.  

- Modalităţi de executare a imprimeului în material.  

- Probe în tehnica fierbinte.  

- Lucrul tehnologic, probe tehnologice în material.  

- Cele patru probe de executare pe mătase, format 50x60.  

- Prelucrarea conturului cu soluţie de rezervă (parafină). 

- Aplicarea soluţiei de rezervă (parafină) şi a coloranţilor.  

- Materiale şi tehnici de lucru; suporturi, unelte, coloranţi. 

- Lucrul cu culoarea (pictura pe mătase). 

- Gama coloristică în compoziţiile de artă. 

- Tehnologii specifice de bază ale imprimeului artistic.  

 Metode/Activităţi  Metodele specifice artelor textile. Procedeele tehnice specifice 

batikului fierbinte. Demonstraţia. Conversaţia. 

Etapizarea procesului tehnologic. Elaborarea. Aplicarea. Colorarea. 

Materiale Parafină, soluţie de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase. 

2.6 Elaborarea proiectului compoziţiei de bază 

 Obiective - Finisarea lucrării de curs în material; prezentarea lucrării.  

- Utilizarea etapizată a tehnicii batik fierbinte. 

- Utilizarea procedeelor specifice tehnicilor textile. 

- Consolidarea cunoştinţele în domeniul tehnicii batik fierbinte. 

Conţinuturi  - Prelucrarea materialelor în tehnologia de bază batik fierbinte: 

trecerea proiectului pe mătase; prepararea soluţiei de rezervă – 
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dizolvarea parafinei în baie de aburi; prelucrarea formelor plastice cu 

soluţie de rezervă; aplicarea coloranţilor la gama schiţelor aprobate; 

aplicarea coloranţilor şi a parafinei pe etape. 

- Finisarea şi prezentarea lucrării. 

Metode/Activităţi Metode de preparare. Metode de prelucrare. Metode textile. 

Generalizarea. Sinteza. 

3.1 Elaborarea compoziţiei creative Peisaj arhitectural 

 Obiective  

 

- Însuşirea materiilor teoretice cu privire la aplicarea ELP şi 

elaborarea formelor plastice în compoziţiile de artă imprimeu artistic. 

- Consolidarea cunoştinţelor despre limbajul plastic. 

- Utilizarea formelor plastice elaborate în compoziţii textile. 

Conţinuturi - Compoziţia frontală peisaj: materialul ilustrativ, formele, liniile, 

culoarea.  

- Peisajul în arta decorativă.  

- Aplicarea compoziţiei de bază în tehnicile de executare a batikului. 

- Forma plastică în compoziţia abstractă.  

- ELP ca forme de bază ale compoziţiilor de artă.  

- Receptarea adecvată a formei, simplitatea, menţinerea întregului. 

- Albumele, manualele, lucrările metodice; schiţa-explorare, tabelele. 

 Metode/Activităţi Demonstraţia. Explicaţia. Studierea. Sinteza. Perceperea. 

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă, carton. 

3.2 Elaborarea formelor plastice noi prin stilizare şi transformare creativă 

 Obiective - Optimizarea procesului de creaţie a studenţilor. 

- Aplicarea conştientă a formelor plastice în elaborarea compoziţiei. 

- Aplicarea principiilor de elaborare a compoziţiei decorative. 

- Aplicarea ELP în formele plastice elaborate. 

- Receptarea adecvată a elementelor şi formelor plastice. 

- Aplicarea metodei transformării creative a ELP. 

- Aplicarea formelor plastice elaborate. 

- Elaborarea compoziţiilor plastice creative. 
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Conţinuturi - Forme plastice noi, obţinute prin stilizare şi transformare. Procedee 

de stilizare creativă. 

- Transformarea şi elaborarea formelor plastice decorative, creative, 

intuitive. 

- Crearea compoziţiei decorative cu aplicarea ELP. 

- Aplicarea formelor elaborate pe baza transformării plastice, 

combinarea şi aplicarea a două/mai multe elemente plastice. 

- Activizarea formelor plastice elaborate cu ELP. 

Metode/Activităţi Elaborarea compoziţională. Elaborarea formelor plastice. Aplicarea 

formelor plastice. Activizarea. Stilizarea. Abstractizarea. 

Transformarea. Generalizarea. Geometrizarea. 

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

3.3 Simplificarea şi generalizarea formelor 

 Obiective  

 

- Optimizarea procesului de creaţie prin aplicarea metodelor de 

elaborare a formelor plastice. 

- Aplicarea metodelor de elaborare a formelor plastice. 

- Consolidarea cunoştinţelor despre elaborarea formelor plastice. 

- Utilizarea gamei coloristice în lucrările de creaţie. 

Conţinuturi - Stilizarea şi aspectele ei: realist, geometric, abstract ori combinat.  

- Stilizarea: generalizarea transformarea liniei, simplificarea formei 

până la geometrism, claritatea culorii şi puritatea tonului.  

- Caracterul plastic.  

- Exerciţiul de studiu în culori.  

- Se cere ca autorul să respecte strict cerinţele aspectului de stilizare 

pe care l-a ales: realist, geometric, abstract, combinat.  

Metode/Activităţi Transformarea plastică. Stilizarea prin simplificare. Studiul culorii. 

Aplicarea culorii. 

Materiale Guaşă, acuarelă, tempera, hârtie de format A-4. 

3.4 Executarea compoziţiilor creative în tehnologia batik rece 



 108 

 Obiective  

 

- Prelucrarea materialelor textile. 

- Aplicarea tehnicilor textile. 

- Combinarea şi suprapunerea tehnicilor textile cunoscute. 

- Aplicarea tehnicilor şi procedeelor specifice artei textile. 

- Cunoaşterea modului de preparare a materialelor necesare. 

- Utilizarea coloranţilor specifici pentru prelucrarea mătasei. 

Conţinuturi - Procesul creator în tehnicile textile. 

- Materialele necesare executării batikului rece.  

- Pregătirea materialelor: prepararea soluţiei de rezervă, prepararea 

mătasei, prepararea coloranţilor. 

- Prelucrarea conturului cu soluţie de rezervă. 

- Pictura pe mătase: lucrul tehnologic cu coloranţi. 

- Generalizarea formelor plastice cu culoare. 

- Prelucrarea, accentuarea centrului compoziţional. 

- Finisarea şi prezentarea lucrărilor de creaţie. 

Metode/Activităţi Metodele specifice tehnicilor textile. Explicaţia. Demonstraţia. 

Elaborarea. Prepararea. Colorarea. Utilizarea. 

Materiale Parafină, soluţie de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase, şasiu. 

4.1 Elaborarea compoziţiei creative Flora şi fauna 

 Obiective - Activizarea procesului de creaţie prin studiul naturii – florei/faunei. 

- Studierea materialelor din natură: formele realiste. 

- Studierea materialelor didactic-metodice de determinare a formelor 

plastice. 

Conţinuturi - Studiul naturii: flora, fauna. Elementele LP în studiul naturii. 

- Materialul ilustrativ; cercetarea formelor, liniilor, culorii. 

- Elementele LP în compoziţia abstractă.  

- Receptarea adecvată a formei; simplitatea, menţinerea întregului. 

- Materiale metodice vizuale: albume, manuale, lucrări metodice 

(schiţa-explorare, tabelele). 

Metode/Activităţi Studierea. Selectarea. Sinteza. Demonstraţia. Activizarea. Studierea. 

Transformarea. Elaborarea. Aplicarea. 

4.2 Crochiuri - căutări compoziţionale 
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 Obiective  

 

- Elaborarea compoziţiilor de artă. 

- Elaborarea crochiurilor; explorările compoziţionale. 

- Conceptualizarea liniilor şi formelor abstractizate. 

- Aplicarea metodelor specifice de elaborare a formelor plastice. 

- Cunoaşterea metodelor de elaborare a formelor plastice. 

- Aplicarea metodelor de transformare şi elaborare a formelor noi. 

- Valorificarea stilului propriu în compoziţii. 

Conţinuturi - Conceptul liniilor şi formelor abstractizate.  

- Stilizarea şi generalizarea formelor (generalizarea liniei, 

simplificarea formei până la geometrism, claritatea culorii şi puritatea 

tonului). 

- Transformarea decorativă cu aspect concret stilistic. Respectarea 

caracterului plastic. Stilizarea şi simplificarea cu aspect realist, 

geometric, abstract sau combinat. 

- Exerciţiu de stilizare în grafică, respectându-se cu stricteţe cerinţele 

faţă de tipul de stilizare ales: realist, geometric, abstract, combinat.  

Metode/Activităţi Stilizarea. Generalizarea. Sinteza. Combinarea. Suprapunerea. 

Plierea. Compunerea. Descompunerea. 

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

4.3 Aplicarea formelor plastice combinate în compoziţiile intuitive 

 Obiective - Elaborarea formelor plastice. 

- Aplicarea formelor plastice elaborate în compoziţia abstractă. 

- Perceperea formei plastice: simplitatea, menţinerea întregului. 

- Combinarea formelor plastice elaborate. 

- Elaborarea compoziţiei cu aplicarea formelor elaborate prin 

transformare creativă. 

- Aplicarea formelor plastice elaborate. 
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Conţinuturi - Formele combinate ale compoziţiei artistice la tema Flora şi fauna. 

- Schiţe în ton şi culoare. 

- Elaborarea formelor plastice noi prin metoda transformării plastice.  

- Aspectele formelor plastice. Caracteristica formelor realiste.  

- Formele geometrice. Formele abstracte. 

- Aplicarea formelor plastice în compoziţii frontale. 

- Stilizarea formelor din natură. 

- Activizarea formelor plastice cu ELP. 

Metode/Activităţi Metodele specifice pentru elaborarea formelor plastice. Sinteza. 

Simplificarea. Elaborarea. Aplicarea. Activizarea. 

Materiale Tuş, creion, hârtie. 

4.4 Elaborarea propriu-zisă a proiectului 

 Obiective - Generalizarea formelor şi culorilor conform proiectului de bază. 

- Utilizarea compoziţiilor elaborate prin transpunere în tehnicile 

textile. 

- Elaborarea proiectului în compoziţia tehnologică creative. 

Conţinuturi - Proiectul compoziţiei Flora şi fauna. 

- Transpunerea schiţei elaborate în dimensiuni naturale pentru 

executarea lucrării în material textil.  

- Generalizarea şi concretizarea formelor plastice ale proiectului 

artistic pentru realizarea lucrării în artele plastice textile.  

Metode/Activităţi Generalizarea. Prezentarea. Sinteza. Elaborarea. Precizarea. 

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

4.5 Prelucrarea tehnologică 

 Obiective - Optimizarea procesului de creaţie: prelucrarea materialelor textile în 

tehnologia batik rece. Executarea creativă. 

- Utilizarea tehnologiei batik rece. 

- Utilizarea coloranţilor la prelucrarea contururilor formelor plastice. 

- Aplicarea gamei coloristice conform proiectului artistic. 

Conţinuturi - Tehnologia de bază a imprimeului artistic.  

- Prelucrarea materialelor în tehnologia de bază batik rece: trecerea 

proiectului pe mătase, prepararea soluţiei de rezervă, prelucrarea 

contururilor formelor plastice cu soluţie de rezervă. 
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- Aplicarea şi prelucrarea compoziţiei artistice cu coloranţi în 

corespundere cu gama cromatică a schiţelor aprobate.  

- Aplicarea coloranţilor şi a soluţiei de rezervă conform etapelor 

specifice tehnologiei respective.  

- Prezentarea lucrării pentru vizionare conform cerinţelor stabilite 

(examen). 

Metode/Activităţi Metodele tehnicilor textile. Colorarea. Finisarea. Prezentarea. 

Materiale Parafină, soluţie de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase. 

5.1 Elaborarea compoziţiei creative Ornamentica 

 Obiective  - Familizarea cu arta ornamentului în arta decorativă naţională. 

- Elaborarea compoziţiilor de artă cu aplicarea motivelor ornamentale 

- Construirea ornamentelor decorative. 

- Cunoaşterea grupurilor de motive ornamentale. 

- Cunoaşterea specificului construirii ornamenticii populare. 

- Utilizarea ELP plastic în elaborarea motivelor ornamentale noi. 

- Aplicarea motivelor ornamentale în compoziţii. 

Conţinuturi - Rolul şi realizarea creativă a ornamentului în compoziţii decorative. 

- Elementele ornamentului, clasificarea lor. 

- Particularităţile elaborării şi construirii structurilor ornamenale. 

- Ornamentul naţional în covorul tradiţional.  

- Formele, motivele ornamentale. Grupurile de motive ornamentale.  

- Formele şi ELP în elaborarea motivelor ornamentale. 

- Motivele ornamentale în compoziţia artistică.  

- Elaborarea compoziţiilor plastice prin aplicarea creativă a motivelor 

ornamentale. 

- Materialele ilustrative la tema dată: albume, manuale, lucrări 

metodice (schiţe-căutări, tabele). 

Metode/Activităţi Studierea. Demonstraţia. Conversaţia. Sinteza. Structurarea. 

5.2 Aplicarea motivelor şi structurilor ornamentale în compoziţii textile 
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 Obiective - Cunoaşterea şi aplicarea ornamentelor şi motivelor ornamentale. 

- Cunoaşterea şi aplicarea ornamentului tradiţional moldovenesc. 

- Corelarea şi aplicarea ELP în construirea ornamentală. 

- Sinteza şi aplicarea motivelor ornamentale în arta textilă. 

- Cunoaşterea şi evoluţia artei decorativ-ornamentale. 

- Conştientizarea influenţei artei decorative asupra evoluţiei societăţii 

umane. 

- Studierea particularităţilor specifice ELP şi suprapunerea lor în arta 

ornamenticii populare. 

- Aplicarea ELP şi a formelor plastice în compoziţii. 

Conţinuturi - Modernizarea elementelor ornamentului tradiţional.  

- Ornamentul ca mijloc plastic de redare a formelor plastice. 

- Aspectele de bază ale ELP în compoziţia decorativ-ornamentală. 

- Influenţa artei decorative în dezvoltarea gândirii abstracte umane.  

- Locul artei decorative în contextul evoluţiei societăţii umane, 

particularităţile şi sarcinile pe care le menţine ea în dezvoltarea 

tradiţiilor naţionale.  

- Legătura reciprocă dintre creaţia decorativă, progresul tehnic şi 

cultural. 

- Aspectele ornamentului realist, geometric, abstract, combinat.  

- Caracterele ornamentului realist: fitomorf, avimopf, zoomorf, astral, 

antropomorf etc.  

- Noţiunile decorativ-plastice decorativitatea, stilizare, decorarea, 

ornamentarea. 

- Decorativitatea (decoro). Ornamentarea şi deosebirea ei de 

decorare. Condiţiile decorativităţii.  

- Noţiunile ornamental-plastice element ornamental, motiv 

ornamental, compoziţie ornamentală. 

- Noţiuni de expresie artistică; modalitatea reprezentării ELP în 

compoziţii ornamentale. 

- Procesul elaborării/construirii compoziţiei plastice cu aplicarea 

motivelor ornamentale. 

Metode/Activităţi Metode de elaborare a formelor plastice. Selectarea. Sinteza. 
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Transformarea. Construirea. Combinarea. Studierea. Demonstraţia.  

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

5.3 Aplicarea metodei de transformare creativă cu aspect decorativ  

 Obiective - Elaborarea compoziţiei, explorarea compoziţională. 

- Realizarea interacţiunii fundalului cu diverse elemente ornamentale. 

- Conştientizarea corelaţiei forme plastice - motive ornamentale. 

- Aplicarea metodelor specifice de elaborare a formelor şi motivelor 

ornamentale. 

- Elaborarea compoziţii artistice. 

- Efectuarea exerciţiilor de aplicare a culorii şi gamelor coloristice. 

- Aplicarea gamei coloristice conform temei de creaţie. 

Conţinuturi - Crochiuri compoziţie decorativă abstractă în forme combinate 

pentru tema ornamentica. 

- Transformarea decorativă cu aspect concret stilistic.  

- Respectarea caracterului plastic.  

- Stilizarea şi aspectele ei (realist, geometric, abstract ori combinat).  

- Stilizarea (generalizarea liniei, simplificarea formei până la 

geometrism, claritatea culorii şi puritatea tonului). 

- Aplicarea elementelor şi formelor plastice în compoziţiile intuitive.  

- Crochiuri în ton şi culoare.  

- Exerciţii de studiu în grafică cu stilizare, transformare decorativă în 

diferite stiluri: realist, geometric, abstract ori combinat. 

Metode/Activităţi Demonstraţia. Explicaţia. Elaborarea. Transformarea. Stilizarea. 

Generalizarea. Simplificarea. Geometrizarea. Combinarea. 

Compunerea. Aplicarea. 

Materiale Guaşă, creion, pensulă, acuarelă, tempera, hârtie format A-4. 

5.4 Realizarea proiectului şi executarea compoziţiei în tehnici textile 
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 Obiective  

 

- Etapizarea corectă a procesului tehnologic. 

- Elaborarea cromaticii şi a structurii ornamentului. 

- Executarea compoziţiei în material. 

- Elaborarea compoziţiei cu motiv naţional. 

- Utilizarea corectă a materialelor de executare a imprimeului artistic. 

- Utilizarea corectă a tehnicii textile batik rece. 

- Executarea proiectului artistic conform compoziţiei aprobate. 

Conţinuturi - Lucrul la proiectul compoziţiei de bază.  

- Prelucrarea materialelor în tehnologia de bază batik rece: trecerea 

proiectului pe mătase; prepararea soluţiei de rezervă; prelucrarea 

formelor plastice cu soluţie de rezervă; aplicarea coloranţilor în gama 

cromatică a schiţelor aprobate; aplicarea coloranţilor şi a soluţiei de 

rezervă pe etape. 

- Prelucrarea formelor plastice în gama coloristică conform schiţelor 

aprobate. 

- Generalizarea formelor şi culorilor conform proiectului de bază. 

- Executarea lucrării de curs în material. 

- Prezentarea lucrării la examen.  

Metode/Activităţi Metodele tehnicilor textile. Aplicarea. Generalizarea. Colorarea. 

Prezentarea. 

Materiale Parafină, compoziţie de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase. 

6.1 Elaborarea compoziţiei creative Portret 

 Obiective  

 

- Reprezentarea portretului în arta modernă, contemporană. 

- Realizarea portretului în arta textilă. 

- Aplicarea portretului în compoziţiile de artă textilă. 

- Cunoaşterea proceselor de creare a portretului artistic. 

- Aplicarea formelor elaborate în compoziţii creative. 

Conţinuturi - Impresiile sugerate de portretul din natură.  

- Reprezentarea portretului în arta decorativă - domeniul artei textile. 

- Varietatea ELP şi a formelor plastice în reprezentarea portretului în 

arta textilă contemporană.  

- Elementele LP în studiul portretului contemporan. 

- Formele de realizare creativă a portretului artistic. 
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- Specificul stilizării şi simplificării formelor realiste în formele 

plastice cu aspect decorativ. 

- Formele, liniile, culorile.  

- Forma plastică elaborată în compoziţia abstractă.  

- Receptarea formei plastice elaborate. 

Metode/Activităţi Studierea. Demonstraţia. Conversaţia. Selectarea. Sinteza. 

Materiale vizuale Albume, manuale, lucrări metodice (schiţă-căutări, tabele). 

6.2 Elementele constructive în compoziţia abstractă, accentul compoziţional 

 Obiective  

 

- Studierea materialelor didactice şi metodice pentru determinarea 

formelor plastice. 

- Studierea principiilor designului şi transformării plastice într-o 

elaborare creativă a portretului. 

- Cunoaşterea metodelor elaborării formelor plastice. 

- Receptarea particularităţilor formelor plastice. 

- Valorificarea grafică a structurilor compoziţionale. 

- Elaborarea formelor plastice prin geometrizare şi stilizare. 

- Realizarea interacţiunii fundalului cu diverse ELP şi formele 

plastice elaborate. 

- Aplicarea ELP şi a formelor plastice elaborate. 

- Aplicarea principiilor de elaborare a compoziţiei decorative. 

- Aplicarea metodelor transformării ELP şi de elaborare a formelor 

plastice noi. 

- Valorificarea stilului propriu în compoziţii.  

- Elaborarea compoziţiei, explorări compoziţionale. 

Conţinuturi - Crochiuri: Compoziţie decorativă cu aplicarea metodei de 

geometrizare şi stilizare a formelor plastice la tema Portretul în 

compoziţia decorativă (genul de aplicare – artă textilă).  

- Stilizarea: generalizarea liniei, simplificarea formei până la 

geometrism, claritatea culorii şi puritatea tonului.  

- Stilizarea şi aspectele ei: realist, geometric, abstract ori combinat.  

- Transformarea decorativă cu aspect concret stilistic. Respectarea 

caracterului plastic.  

- Aplicarea formelor plastice în elaborarea compoziţiilor creative.  
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- Crochiuri în ton şi culoare. 

- Elaborarea compoziţiilor prin aplicarea formelor geometrizate, 

plastice şi a formelor combinate.  

- Activizarea formelor de bază cu formele elaborate din elementele 

de bază ale limbajului plastic (punct, linie etc.). 

- Elaborarea compoziţiilor decorative, abstracte, stilizate, creative.  

Metode/Activităţi Transformarea elementelor şi formelor plastice. Stilizarea. 

Simplificarea. Sinteza. Elaborarea. 

Materiale Acuarelă, tempera, hârtie de format A-4, guaşă, creion, pensulă. 

6.3 Procedeul pictural în elaborarea compoziţiilor creative 

 Obiective  

 

- Aplicarea procedeului grafic şi pictural de distribuire a luminilor. 

- Educaţia senzaţiei coloristice şi a executării tehnice corecte. 

- Aplicarea metodelor specifice de elaborare a formelor plastice în 

portretul artistic. 

- Elaborarea compoziţii artistice. 

- Însuşirea caracteristicilor şi proprietăţilor culorilor fundamentale. 

- Executarea de exerciţii cu aplicarea culorii, gamei cromatice. 

- Aplicarea gamei cromatice conform temei de creaţie. 

Conţinuturi - Culoarea: gama de culori rece şi gama caldă. 

- Studii din două sau mai multe culori – gama rece sau gama caldă. 

- Aplicarea în compoziţii creative a culorilor de bază ale spectrului.  

- Aplicarea creativă a culorilor de bază: roşu, galben, albastru. 

Caracteristica lor. 

- Proprietăţile culorilor fundamentale: ton, gamă cromatică, 

luminozitate, intensitate; principiile de modelare şi de armonizare 

cromatică. 

- Clasificarea culorilor de bază şi a celor complementare după gama 

rece şi gama caldă. 

Metode/Activităţi Studierea. Aplicarea. Colorarea. Analiza. Selectarea. Elaborarea. 

Materiale Guaşă, creion, pensulă, hârtie de format A-4. 

6.4 Elaborarea proiectului artistic 
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 Obiective  

 

- Executarea proiectului artistic. 

- Executarea compoziţiei în material. 

- Etapizarea procesului tehnologic. 

- Generalizarea formelor şi culorilor conform proiectului de bază. 

- Transpunerea compoziţiilor elaborate în tehnicile textile. 

- Realizarea tehnologică a compoziţiei artistice în proiectul elaborat. 

Conţinuturi - Schimbarea aspectului compoziţional la trecerea de la dimensiuni 

mai mici la dimensiuni naturale ale compoziţiei frontale (compoziţie 

abstractă). 

- Încadrarea strictă a proiectului lucrării după proporţionarea schiţei 

de bază, pe format 50x50 sau 50x60, pe verticală sau orizontală. 

- Executarea proiectului în linii grafice; prelucrarea în culoare.  

- Prelucrarea cu contur a proiectului, executat în soluţie de rezervă şi 

în culoare respectivă. 

- Aranjarea proiectului în chenar alb, cu 8-10 cm mai mare decât 

proiectul executat în culori. 

- Prezentarea proiectului pentru vizionare (examen). 

Metode/Activităţi Generalizarea. Prezentarea. Sinteza. Elaborarea. Precizarea. 

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

6.5 Tehnologia prelucrării materialelor 

 Obiective  

 

- Utilizarea tehnicilor textile în executarea tehnologică a compoziţiei. 

- Utilizarea materialelor textile în conformitate cu tehnica aplicată.  

- Prezentarea lucrărilor de creaţie la expoziţii şi vernisaje. 

Conţinuturi - Prelucrarea materialelor în tehnologia de bază batik rece: trecerea 

proiectului pe mătase; prepararea soluţiei de rezervă; prelucrarea 

formelor plastice cu soluţie de rezervă; aplicarea coloranţilor la gama 

schiţelor aprobate; aplicarea etapizată a soluţiei de rezervă şi a 

coloranţilor. 

- Generalizarea formelor şi culorilor conform proiectului de bază.  

- Lucrul tehnologic – executarea compoziţiei de bază Portret în 

material, tehnologia batik rece a imprimeului. 

- Finisarea şi prezentarea lucrării pentru vizionare (examen). 

Metode/Activităţi Metodele specifice tehnicilor textile. Etapizarea proceselor 
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tehnologice. Generalizarea. Finisarea. 

Materiale Parafină, compoziţie de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase. 

7.1 Elaborarea compoziţiei creative Compoziţia figurativă 

 Obiective  

 

- Studiul figurii umane în arta modernă, contemporană. 

- Particularităţile realizării specifice a figurii umane şi utilizarea ei în 

elaborarea compoziţiilor. 

- Cunoaşterea proceselor de creare a figurii umane. 

- Aplicarea formelor elaborate în compoziţii. 

Conţinuturi - Figura umană în arta decorativă contemporană. Stilizarea figurii. 

Figura umană în compoziţia abstractă.  

- Impresii produse de figura umană.  

- Varietatea formelor şi ornamentelor în artă textilă. Formele plastice 

în studiul figurii umane şi particularităţile acesteia. 

- Materialele ilustrative cu figura umană: forme, linii, culorii.  

- Figura umană în artă decorativă. Aplicarea compoziţiei de bază cu 

figura umană în tehnici de executare a imprimeului artistic. 

- Forma plastică în elaborarea compoziţiilor abstracte, decorative, 

intuitive cu figura umană.  

- ELP ca bază în elaborarea compoziţiilor de artă.  

- Receptarea formei: simplitatea, menţinerea întregului. 

Metode Studierea. Analiza. Sinteza. Perceperea. Explicaţia. Demonstraţia. 

Materiale vizuale Albume, manuale, lucrări metodice (schiţă-căutări, tabele). 

7.2 Crochiuri în ton şi culoare 

 Obiective  

 

- Explorarea soluţiilor grafice pentru structurile compoziţionale. 

- Receptarea adecvată a formelor plastice. 

- Conceptaulizarea liniilor şi formelor abstractizate. 

- Aplicarea metodelor specifice elaborării formelor plastice. 

- Selectarea ELP şi a formelor plastice noi. 

- Cunoaştera metodelor elaborării formelor plastice. 

- Aplicarea metodelor de transformare a ELP şi de elaborare a 

formelor inedite. 

- Valorificarea stilului propriu în compoziţii. 

- Executarea crochiurilor; explorarea compoziţională. 
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- Elaborarea compoziţiilor. 

Conţinuturi - Crochiuri: compoziţie decorativă abstractă în forme combinate la 

tema Figura umană în compoziţia decorativă (în arta textilă).  

- Aplicarea formelor plastice în elaborarea compoziţiilor intuitive.  

- Crochiuri în ton şi culoare. 

- Principiile designului şi ale transformării plastice a ELP în 

compoziţia decorativ-frontală.  

- Forme; specificul stilizării şi simplificării formelor realiste în 

formele plastice cu aspect decorativ. 

- Aspectele formelor realiste, geometrice şi abstracte. 

- Elaborarea compoziţiilor prin aplicarea formelor geometrizate, 

plastice şi a formelor combinate.  

- Aplicarea ornamenticii, activizarea formelor de bază cu formele 

elaborate din elementele de bază ale LP punctul, linia. 

- Executarea crochiurilor în ton şi culoare: creion, tuş, acuarelă, 

guaşă. 

- Schiţa elaborată în ton după specificul grafic corespunzător temei 

propuse; prelucrarea în culoare, respectând strict tonalitatea şi 

ornamentica schiţei în creion.  

- Prelucrarea compoziţiilor în culoare ca act creativ, liber, intuitiv, cu 

respectarea legităţilor grafice, tonale, coloristice. 

Metode/Activităţi Geometrizarea. Stilizarea. Selectarea. Compunerea. Descompunerea. 

Perceperea. Elaborarea. Combinarea.  

Materiale Guaşă, creion, pensulă, hârtie de format A-4. 

7.3 Lucrul asupra proiectului, generalizarea formelor plastice 

 Obiective  

 

- Elaborarea proiectului artistic (schiţă mărită).  

- Proiectarea etapei preiliminare de executare a compoziţiei în 

materiale textile. 

- Generalizarea formelor şi culorilor conform proiectului de bază. 

- Elaborarea proiectului compoziţiei frontale în baza crochiurilor 

aprobate. 

- Utilizarea compoziţiilor elaborate pentru transpunerea în tehnicile 

textile. 
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- Realizarea tehnologică a compoziţiei în proiectul elaborat. 

Conţinuturi - Proiectul-schiţă în mărime naturală.  

- Schimbarea aspectului compoziţional prin trecerea de la 

dimensiuni mici la dimensiunile naturale ale compoziţiei frontale 

(compoziţie abstractă). 

- Executarea strictă a proiectului lucrării pe format 50x60 sau 60x80 

după proporţiile schiţei de bază, plasându-l pe verticală/orizontală şi 

respectând formatul schiţei de bază, în linii grafice şi prelucrat în 

culoare cu contur. 

Prezentarea proiectului executat pentru vizionare (examen). 

Metode/Activităţi Sinteza. Transformarea. Elaborarea. Conturarea. 

Materiale Guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

7.4 Prelucrarea tehnologică a materialelor textile 

 Obiective  

 

- Cunoaşterea corelaţiei linie plastică-prelucrarea conturului 

tehnologic.  

- Aplicarea tehnicilor de bază ale imprimeului artistic. 

- Executarea compoziţiei pe etape (tehnica rece a imprimeului). 

- Prezentarea lucrărilor de creaţie la expoziţii şi vernisaje. 

Conţinuturi - Prelucrarea materialelor în tehnologia de bază batik rece: trecerea 

proiectului pe mătase; prepararea soluţiei de rezervă; prelucrarea 

formelor plastice cu soluţie de rezervă; aplicarea concomitentă a 

coloranţilor la gama schiţelor aprobate; aplicarea etapizată a soluţiei 

de rezervă şi a coloranţilor. 

- Forme şi culori generalizate conform proiectului de bază. 

- Executarea tehnologică a compoziţiei elaborate.  

- Linia şi culoarea ca elemente ale LP în compoziţia decorativă 

abstractă.  

- Prepararea soluţiei de rezervă.  

- Prelucrarea compoziţiei cu linie de contur.  

- Executarea compoziţiei de bază Figura în material prin tehnologia 

rece a imprimeului. 

- Finisarea lucrării în ramă de formă fină şi de culoare 

corespunzătoare schiţei şi proiectului de bază. 
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- Prezentarea lucrării finisate pentru vizionare (examen). 

Metode/Activităţi Metodele de aplicare a tehnicilor textile. Etapizarea proceselor 

tehnologice. 

Materiale Materiale textile, soluţie de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase. 

8.1 Elaborarea compoziţiei creative Structuri frontale şi Structuri volumetrice 

 Obiective  

 

- Studierea structurilor frontale în arta modernă, contemporană. 

- Cunoaşterea procesului de elaborare a structurilor 

frontale/volumetrice. 

- Receptarea aspectelor genezei formelor din natură. 

- Aplicarea structurilor plastice în compoziţii. 

- Aplicarea formelor spaţiale elaborate în compoziţii. 

Conţinuturi - Formele frontale şi spaţial-volumetrice.  

- Aplicarea textilelor în structurile frontale şi volumetrice.  

- Forma tridimensională ca procedeu de expresie plastică.  

- Corelaţia linie-structură-formă volumetrică.  

- Elaborarea artistică a structurii şi formei volumetrice. 

- Constituirea şi clasificarea principiilor, metodelor şi procedeelor de 

organizare formală în spaţiul bidimensional şi tridimensional.  

- Ramurile de aplicare a principiilor de creare a formelor noi în arta 

decorativă. 

- Principiile de aplicare a materialelor textile în elaborarea 

structurilor, formelor frontale şi spaţial-volumetrice. 

Metode/Activităţi Studierea. Analiza. Sinteza. Perceperea. Explicaţia. Demonstraţia. 

Materiale Materiale vizuale, guaşă, creion, hârtie, pensulă. 

8.2 Aplicarea metodelor de transformare în elaborarea structurilor frontale şi 

volumetrice 
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 Obiective  

 

- Cunoaşterea metodelor de elaborare a formelor plastice. 

- Explorarea soluţiilor grafice ale structurilor compoziţionale. 

- Receptarea adecvată a formelor plastice. 

- Conceperea liniilor şi formelor abstractizate. 

- Valorificarea ELP şi ale formelor plastice noi. 

- Aplicarea metodelor specifice de elaborare a formelor plastice. 

- Aplicarea metodelor de transformare şi elaborare a formelor noi. 

- Valorificarea stilului propriu în compoziţii. 

- Executarea crochiurilor; explorarea legităţilor compoziţionale.  

- Elaborarea compoziţiilor. 

Conţinuturi - Limbajul plastic în compoziţiile decorative frontale şi spaţial-

volumetrice.  

- Linia ca mijloc de expresie în compoziţiile decorative frontale şi 

spaţial-volumetrice. 

- Linia ca formă de bază în stilizarea formelor reale în forme 

decorative.  

- Transformările plastice şi crearea formelor decorative. 

- Elaborarea compoziţiei decorative cu aplicarea liniei obţinute prin 

transformarea plastică şi a liniei plastice şi geometrizate.  

- Crearea compoziţiei volumetrice cu aplicarea motivelor principale, 

obţinute prin transformarea plastică a liniilor. 

- Elaborarea compoziţiei frontale şi spaţial-volumetrice cu aplicarea 

motivelor principale, obţinute din transformarea plastică cu aspect 

interior - înscrierea în forma geometrică plastică a formelor 

contrastante. 

- Elaborarea compoziţiei volumetrice cu aplicarea motivelor 

principale, obţinute prin transformările plastice, combinarea şi 

aplicarea a două/mai multe forme plastice şi spaţial-volumetrice. 

- Machetarea formelor elaborate frontale şi spaţiale. 

Metode Transformarea. Geometrizarea. Stilizarea. Selectarea. Compunerea. 

Descompunerea. Combinarea. 

Materiale Carcasă metalică, carton, hârtie. 

8.3 Lucrul asupra proiectului în procesul elaborării structurilor frontale şi volumetrice 
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 Obiective  

 

- Proiectarea executării compoziţiei în materiale textile. 

- Generalizarea formelor şi culorilor conform proiectului de bază. 

- Elaborarea proiectului de creaţie (schiţă mărită). 

- Elaborarea proiectului compoziţiei frontale în baza crochiurilor 

aprobate. 

- Utilizarea compoziţiilor elaborate pentru transpunere în tehnicile 

textile. 

- Elaborarea proiectului de realizare tehnologică a compoziţiei. 

Conţinuturi - Proiectul artistic al compoziţiei de bază.  

- Elaborarea structurilor compoziţionale frontale/volumetrice prin 

aplicarea creativă a metodelor de elaborare a formelor plastice: linia 

ca element constructiv, înscrierea formei plastice în forma 

geometrică; înscrierea formei geometrice în forma plastică elaborată; 

elaborarea carcasei pentru realizarea compoziţiei creative. 

- Executarea lucrării de creaţie în materiale textile.  

- Prelucrarea materialelor în tehnologia de bază batik rece: trecerea 

proiectului pe mătase, prepararea soluţiei de rezervă, prelucrarea 

formelor plastice cu soluţie de rezervă, aplicarea coloranţilor în gama 

cromatică a schiţelor aprobate; aplicarea etapizată a coloranţilor şi 

soluţiei de rezervă. 

- Prelucrarea formelor plastice în gama coloristică conform schiţelor 

aprobate. 

- Generalizarea formelor şi culorilor conform proiectului de bază. 

- Finisarea şi prelucrarea lucrării conform formelor spaţiale după 

structura carcasei elaborate.  

- Prezentarea lucrării pentru vizionare. 

Metode/Activităţi Sinteza. Transformarea. Conturarea. Plierea. Combinarea. 

Intersectarea. Compunerea. Descompunerea. 

Materiale Carcasă metalică, soluţia de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase. 

8.4 Prelucrarea tehnologică a materialelor textile 
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 Obiective  

 

- Elaborarea etapizată a compoziţiei (tehnica rece a imprimeului). 

- Aplicarea tehnicilor de bază ale imprimeului artistic. 

- Cunoaşterea corelaţiei linie plastică-prelucrarea conturului 

tehnologic.  

- Prezentarea lucrărilor de creaţie la expoziţii. 

Conţinuturi - Prelucrarea materialelor în tehnologia de bază batik rece: trecerea 

proiectului pe mătase, prepararea soluţiei de rezervă, prelucrarea 

formelor plastice cu soluţie de rezervă, aplicarea coloranţilor la gama 

schiţelor aprobate, aplicarea etapizată a soluţiei de rezervă şi a  

coloranţilor. 

- Generalizarea formelor şi culorilor conform proiectului de bază. 

- Lucrul tehnologic în material. Linia şi culoarea ca elemente ale 

limbajului plastic în compoziţia decorativă abstractă. Prepararea 

soluţiei de rezervă. 

- Prelucrarea compoziţiei cu linie de contur.  

Materialele textile 

- Lucrul tehnologic – executarea compoziţiei de bază în material – 

tehnologia imprimeului batik rece. 

- Finisarea şi aplicarea lucrării textile în carcasă adecvată pentru 

compoziţia structurală elaborată. 

- Instalarea lucrării finisate în formă structurală sau spaţială la 

vizionare (examen). 

Metode/Activităţi Metode de aplicare a tehnicilor textile. Etapizarea proceselor 

tehnologice 

Materiale Carcasă, soluţie de rezervă, coloranţi, pensulă, mătase. 
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2.3. Desfăşurarea conţinuturilor curriculare în cadrul cursului de artă textilă pentru 

studenţii facultăţilor de arte plastice 

Activităţile creative au fost realizate în baza cursului de artă textilă Imprimeul artistic – 

batik. Conceptul acestui curs prevede acumularea cunoştinţelor fundamentale de profil decorativ, 

dar şi a deprinderilor practice în activitatea creativ-compoziţională în domeniul artei textile. 

Cursul Imprimeul artistic – batik îşi propune să formeze la studenţi bazele înţelegerii şi utilizării 

elementelor limbajului plastic, ale procedeelor şi tehnicilor de bază. Cursul respectiv se studiază 

în anii I-IV la specialităţile catedrei Artă decorativă şi design (Arta decorativă, Arta plastică, 

Artă plastică şi educaţie tehnologică, Design vestimentar) şi prevede însuşirea noţiunilor 

teoretice şi deprinderilor practice de imprimare în material textil, exersarea multiplelor 

posibilităţi de realizare tehnică a imprimeului precum şi familiarizarea studenţilor cu funcţia 

utilitară şi estetică a operei artistice. Scopul cursului constă în dezvoltarea creativităţii artistice 

prin educaţia artistico-plastică a studentului. 

Elaborarea metodologiei dezvoltării creativităţii artistice în baza disciplinei imprimeu 

artistic este determinată de procesul amplu de aplicare metodelor şi mijloacelor tehnice specifice 

artelor textile. Concomitent se pune accentul pe aplicarea conştientă a elementelor limbajului 

plastic. În acest context sunt elaborate şi determinate metode de aplicare a elementelor 

limbajului plastic în procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţii facultăţilor de artă 

plastică. 

Printre obiectivele de bază ale disciplinei vom semnala optimizarea activităţilor creative 

cu scopul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin aplicarea creativă a tehnologiilor de 

bază ale baticului. Tehnologiile de bază sunt prezentate ca unele dintre numeroasele metode 

specifice de aplicare a elementelor limbajului plastic în arta textilă. În cadrul cursului Imprimeul 

artistic – batik ne vom axa pe studierea şi aplicarea tehnicilor de bază, procedeelor şi mijloacelor 

tehnice. Tehnicile batikului sunt studiate atât ca mediu practic pentru proiectarea şi elaborarea 

compoziţiilor creative în procesul creator, precum şi ca mijloc de expresie individuală. În acest 

proces creator, se dezvoltă abilitatea manuală, sensibilităţile optice şi tactile. 

În funcţie de modul de executare, imprimeul artistic se clasifică după tehnicile şi 

procedeele specifice în: batik rece, batik fierbinte, batik în noduri.  

În procesul elaborării metodologiei dezvoltării creativităţii artistice în cadrul disciplinei 

Imprimeu artistic, s-a conturat necesitatea perfecţionării şi elaborării unei programe 

experimentale cu scopul de a ridica nivelul creativităţii artistice şi nivelul procesului de instruire 

artistico-plastică. Structura metodologiei educaţionale este analizată şi proiectată prin 
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următoarele componente: obiective, conţinuturi, metode de aplicare a elementelor limbajului 

plastic, procedee şi mijloace tehnice, evaluarea, scopul (Figura 34). 

 

Figura 34. Structura metodologiei dezvoltării creativităţii artistice 

Obiectivele de formare profesională la cursul Imprimeul artistic – batik 

 La nivel de cunoaştere: să identifice diferite genuri ale artei decorative în corelaţie cu alte 

genuri ale artei plastice; să analizeze diferenţa dintre forme şi linii în crearea compoziţiei 

decorative abstracte. 

 La nivel de aplicare: să aplice mijloacele materiale şi plastice în corespundere cu proprietăţile 

lor în elaborarea compoziţiei decorative-abstracte; să utilizeze mijloacele plastice; să elaboreze o 

compoziţie creativă aplicând elementele limbajului plastic. 

 La nivel de înţelegere: să utilizeze principiile compoziţionale în realizarea compoziţiilor 

textile; să aplice metodele artistice în domeniul artei textile, să aprecieze rolul cunoştinţelor 

bazelor artei decorative în redarea simbolurilor plastice ale elementelor limbajului plastic; să 

utilizeze tehnologiile de bază ale imprimeului artistic; să consolideze cunoştinţele în domeniul 

elementelor limbajului, în procesul activităţii didactice în şcolile speciale de profil şi de cultură 

generală. 

Conţinuturi 

Metodele de studiere a elementelor limbajului plastic: 

 particularităţile elementelor limbajului plastic;  

 formele geometrice în contextul artelor plastice; 

 corelaţia dintre elementele limbajului plastic şi formele geometrice; 

 particularităţile motivelor ornamentale;  

 studiul simbolic şi semantic al elementelor limbajului plastic. 

Metodele de aplicare a elementelor limbajului plastic  

 metoda transformării elementelor limbajului plastic de la simplu la compus;  

 metoda transformării elementelor limbajului plastic prin geometrizare;  

 metoda elaborării formelor plastice prin geometrizare creativă;  

 metoda elaborării formelor noi, creative cu aplicarea elementelor limbajului plastic; 

 metoda transformării elementelor limbajului plastic în motive ornamentale;  

 metoda aplicării simbolicii formelor limbajului plastic;  

 metoda studierii corelaţiei dintre simbolul plastic şi simbolul geometric;  

 metoda transformării elementelor limbajului plastic în structuri frontale;  
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 metoda transformării elementelor limbajului plastic în structuri volumetrice; 

 aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic. 

Procedee şi mijloace tehnice 

 Aplicarea tehnicilor imprimeului artistic – batik în procesul executării produsului creator în 

domeniul artelor textile: 

 Realizarea produsului creator în tehnicile de bază ale imprimeului artistic – batik: batik rece; 

batik fierbinte, batik în noduri, tehnica mixtă; 

 Corelaţia tehnologiilor de bază ale imprimeului artistic cu realizarea plastică, creativă şi 

expresivă a elementelor limbajului plastic şi formelor plastice elaborate. 

Evaluarea 

 Compartimentul atitudini. 

 Compartimentul aptitudini. 

 Nivelul elaborării compoziţiilor creative. 

 Nivelul aplicării elementelor limbajului plastic. 

 Nivelul executării compoziţiilor creative în tehnicile de bază ale imprimeului artistic – batik. 

Scopul: Dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi 

 

Conţinutul disciplinei: Compoziţii în linii curbe şi frânte (crochiuri în ton şi culoare, 

proiect); probe tehnologice batic rece, lucrarea finală în tehnica rece a imprimeului); Natură 

statică – compoziţie decorativă abstractă (crochiuri în ton şi culoare, proiect, lucrarea finală în 

tehnica rece a imprimeului); Peisaj arhitectural – stilizarea şi generalizarea formelor (crochiuri 

în ton şi culoare, proiect, lucrarea finală în tehnica rece a imprimeului); Flora şi fauna (crochiuri 

în ton şi culoare, proiect, lucrarea finală în tehnica rece a imprimeului); Compoziţie ornamentală 

– studierea, selectarea şi aplicarea elementelor şi formelor ornamentale; Portret – compoziţie 

frontală abstractă (tehnologia batic rece); Compoziţie figurativă – studierea şi stilizarea figurii – 

compoziţie decorativă abstractă (crochiuri în ton şi culoare, proiect, lucrarea finală în tehnica 

rece a imprimeului); Elaborarea formelor structural-frontale şi structural-volumetrice. 

Procesul creator pentru realizarea metodologică a activităţilor creative parcurge 

următoarele etape de lucru. 

Prima etapă – elaborarea compoziţiilor creative – presupune: 

1. Studiul elementelor limbajului plastic şi formelor geometrice: 

 studiul semantic şi simbolic al elementelor limbajului plastic şi formelor geometrice; 

 determinarea corelaţiei dintre simbolul plastic şi cel geometric. 
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2. Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic în compoziţiile creative: 

 elaborarea formelor plastice noi prin aplicarea metodelor de transformare a elementelor 

limbajului plastic; 

 activizarea formelor plastice cu ajutorul elementelor limbajului plastic. 

Activităţile practice: tabele cu transformări, crochiuri (schiţe-căutări grafice şi în culoare). 

3. Lucrul la proiectul (schiţă-mărită) uneia dintre compoziţiile selectate. 

A doua etapă – prelucrarea materialelor textile – presupune: 

 selectarea mijloacelor materiale necesare pentru lucrul tehnologic; 

 executarea probelor tehnologice; 

 exersarea tehnicilor de bază ale imprimeului artistic (batik rece, fierbinte, în noduri); 

 etapizarea proceselor tehnologice respective. 

A treia etapă – executarea compoziţiilor creative elaborate în tehnicile textile ale 

imprimeului artistic. 

A patra etapă – prezentarea compoziţiilor creative elaborate în tehnicile textile la 

vizionare – examen. 

Conform temelor în cadrul conceptului propus a metodologiei dezvoltării creativităţii 

artistice au fost realizate lucrările creative în cadrul disciplinei Imprimeul artistic. 

Tehnicile imprimeului artistic sunt studiate atât ca mediu practic pentru proiectarea şi 

elaborarea compoziţiilor creative în procesul creator, precum şi ca mijloc de expresie 

individuală. În acest proces creator, se dezvoltă abilitatea manuală, sensibilităţile optice şi tactile. 

La compartimentul Executarea tehnologică a compoziţiilor creative, tehnicile de bază ale 

imprimeului artistic au fost aplicate prin: 

 aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic în contextul tehnicilor de bază ale 

imprimeului artistic; 

 corelarea tehnologiilor de bază ale imprimeului artistic cu realizarea plastică, creativă şi 

expresivă a elementelor limbajului plastic şi cea a formelor plastice elaborate; 

 aprobarea, în procesul creator, a tehnologiilor de bază ale imprimeului artistic: batik rece, 

batik fierbinte, batik în noduri. 

În cadrul cursului de artă textilă Imprimeul artistic, pentru realizarea activităţilor creative 

sunt necesare cunoştinţe, capacităţi şi aptitudini specifice artelor plastice: 

 cunoştinţe: domenii şi genuri ale artelor plastice (arta textilă, arta decorativă), elemente de 

limbaj plastic, forme plastice, ornamente şi motive ornamentale, noţiuni de simbol, semne 

plastice, scheme compoziţionale, tehnici şi tehnologii textile specifice;  
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 capacităţi de: percepere, analiză, sinteza, selectare, comparare, însuşire; 

 aptitudini: elaborare, aplicare a elementelor limbajului plastic, utilizarea metodelor de 

transformare şi elaborarea formelor plastice noi; 

 atitudini: (dorinţa de autoafirmare, dorinţa de a cunoaşte, dorinţa de a participa, predispoziţia 

pentru muncă, dorinţa de perfecţionare permanentă, dorinţa de autoevaluare, interesul faţă de 

nou, realizarea scopurilor în propriul stil, manieră, încrezut în forţele sale, imaginaţie, 

spontaneitate) pentru realizarea cu succes a activităţilor creative. 

Interacţiunea profesor/student pentru eficientizarea procesului de instruire este 

determinată de activitatea profesorului în procesul optimizării creaţiei studentului şi de  

activitatea studentului în procesul creator. 

I. Activitatea: Elaborarea compoziţiei decorative abstracte în 

linii cu caracter curb şi frânt 

Obiective operaţionale: 

Studiul teoretic al elementelor limbajului plastic. 

Familiarizarea cu elementele limbajului plastic. 

Definirea termenului transformare. 

Aplicarea metodei de transformare a elementelor limbajului plastic de la simplu la 

compus. 

Elaborarea compoziţiei creative. 

Realizarea compoziţiei elaborate în tehnicile textile. 

Activitatea profesorului de optimizare a 

creaţiei studentului 

Activitatea de creaţie a  

studentului creator 

I.1. Etapa elaborării formelor plastice noi: 

Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic - Elaborarea compoziţiilor creative 

Introducere în teoria limbajului plastic: 

 

- Propune materialul teoretic pentru studierea 

particularităţilor specifice ale LP. 

- Determină grupa elementelor LP pentru 

aplicarea lor în procesul de creaţie. 

 

 

Familizarea studenţilor cu metodele de 

transformare a elementelor LP: 

 

Studiul literaturii la tema propusă de 

profesor: 

- Selectează şi prelucrează materialul teoretic. 

- Prelucrează materialul vizual. 

- Stabileşte un grup de elemente ale LP. 

- Selectează şi clasifică elementele LP. 

- Percepe, analizează, sintetizează elementele 

LP 

Elaborarea formelor plastice prin aplicarea 

metodelor de transformare: 
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- Elaborează forme plastice prin metoda 

experimentală De la simplu la compus. 

- Selectează şi clasifică elementele plastice 

specifice. 

- Activizează formele plastice cu ajutorul 

elementelor LP 

- Elaborează compoziţii decorative, aplicând 

conştient elemente ale LP şi forme plastice 

elaborate. 

 

 

 

- Identifică caracterul plastic al elementelor 

plastice. 

- Elaborează forme plastice noi specifice – 

forme curbe, frânte. 

- Elaborează forme plastice prin metoda de 

transformare a elementelor LP de la simplu la 

compus. 

- Elaborează o serie de exerciţii şi tabele cu 

transformările creative ale elementelor LP. 

- Elaborează variante de schiţe de compoziţii  

cu aplicarea elementelor LP şi a formelor 

plastice. 

- Elaborează compoziţii creative. 

I.2. Etapa prelucrării materialelor textile:  

Executarea tehnologică a compoziţiilor creative în artele textile 

 

Introducere în teoria tehnicilor textile.Predă: 

- Noţiuni generale despre tehnicile 

imprimeului artistic. 

- Tehnica batik rece. Etapizarea procesului 

tehnologic, lucrul pe etape specifice. 

- Materialele textile necesare realizării 

compoziţiei creative în tehnica textilă. 

Prelucrarea tehnologică a materialelor 

textile: 

 

- Explicarea procesului tehnologic corect. 

- Demonstrează exemple de tehnici textile 

din fondul metodic. 

 

 

Studiul artelor textile: 

- Studiază noţiunile generale ale artelor textile. 

- Studiază etapele procesului tehnologic, 

specifice tehnicilor de bază ale imprimeului 

artistic. 

- Studiază materialele şi particularităţile 

specifice ale tehnicilor textile. 

Realizarea probelor în tehnicile textile: 

- Elaborează probe în tehnica batik rece. 

- Prepară soluţia de rezervă. 

- Prelucrează conturul cu soluţie de rezervă. 

- Aplică coloranţii, gama coloristică a 

compoziţiei creative aprobate. 

- Realizează o compoziţie în tehnicile de bază 

ale imprimeului artistic batik rece. 

Explică aplicarea metodelor didactic-

educative: explicaţia, demonstraţia, 

îndrumarea, stimularea, ajutorul, conversaţia 

Aplică metode şi tehnici textile, procedee 

tehnice; etapizează, conversează, elaborează, 

prelucrează. 
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Mecanismul mişcării obiectului-scop – 

metodele elaborării formelor plastice prin: 

- transformarea elementelor LP de la simplu la compus; 

- elaborarea formelor plastice noi; 

- activizarea formelor plastice elaborate; 

- aplicarea conştientă a elementelor LP şi a formelor plastice elaborate; 

- aplicarea procedeelor şi tehnicilor textile ale imprimeului artistic batik rece. 

 

În contextul activităţilor creative, vom implementa metodele de studiere şi de aplicare a 

elementelor limbajului plastic la cursul de artă textilă. Prin aceste metode elaborate şi aprobate la 

cursul de artă textilă Imprimeul artistic va fi optimizat procesul dezvoltării creativităţii artistice 

la studenţii facultăţilor de arte plastice.  

În contextul artei abstracte noi vom analiza noţiunea şi procesul de stilizare pentru 

elaborarea formelor plastice noi în procesul de creaţie a studenţilor.  

Dicţionarul de artă reprezintă stilizarea ca un proces de simplificare a unor elemente din 

natură – operată creator, după legile specifice fiecărui gen de artă – în scopul punerii în evidenţă 

a ceea ce au ele mai caracteristic şi mai expresiv din punct de vedere estetic. Extragerea 

particularităţilor specifice corpului reprezentat este însoţită întotdeauna de generalizare 

(geometrizată) şi de invenţie plastică. Stilizarea este specifică artelor decorative, acest tip de 

interpretare plastică, concretizată în soluţionări din cele mai diverse şi inedite, fiind prezent în 

artele textile şi artele populare [7, p.139]. 

Stilizarea şi simplificarea formelor naturale în forme plastice decorative reprezintă un 

proces sau o metodă de elaborare a formelor noi, creative. 

Elaborarea compoziţiei creative pentru imprimeul artistic contribuie la dezvoltarea 

capacităţilor de percepere a naturii, dezvoltarea memoriei vizuale, a gândirii, a imaginaţiei 

creatoare şi a logicii operaţionale. Dezvoltarea creativităţii la studenţi va fi stimulată prin 

modelarea unor capacităţi creative, asociative şi semnificative a viitorului profesionist în 

domeniul artei. Procesul de elaborare a compoziţiilor la cursul de artă textilă este primul pas în 

dezvoltarea creativităţii artistice la studenţi prin metode de elaborare şi procedee specifice de 

aplicare a elementelor limbajului plastic în compoziţii creative. 

Sunt determinate procedee de activizare a formelor cu elementele plastice: 

 Modularea formelor plastice de bază şi activizarea formelor plastice; 

 Fragmentarea intersectată cu alte forme; 
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 Suprapunerea elementelor şi formelor plastice; 

 Elaborarea structurilor frontale. 

Metode menţionate mai sus sunt căile de autoafirmare şi autoeducaţie a tineretului 

studios în procesul dezvoltării creativităţii artistice în baza cursului de artă textilă. 

1. Modularea formelor plastice de bază şi activizarea formelor plastice cu 

elementele limbajului plastic: 

Această metodă este reprezentată prin repetarea elementelor limbajului plastic la anumite 

distanţe; prin diferite direcţii (verticală, orizontală, diagonală). Modularea formelor plastice cu 

elementele limbajului plastic permite activizarea creativă a formelor plastice elaborate în 

compoziţii creative. 

Figura 35. Mostre de exerciţii de modulare a formelor plastice cu elementele limbajului plastic 

    

    

    

 

2. Fragmentarea intersectată cu alte forme şi elementele limbajului plastic: 

Metoda respectivă ne permite elaborarea compoziţiilor creative şi activizarea formelor 

plastice elaborate prin intersectarea logică şi intuitivă a elementelor limbajului plastic şi formelor 

plastice. 
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Figura 36. Mostre de exerciţii de fragmentare intersectată cu formele şi elementele limbajului 

plastic 

   

   

 
 

  
 

 

3. Suprapunerea elementelor limbajului plastic: 

Suprapunerea elementelor limbajului plastic şi formelor plastice constă în aşezarea unor 

mici elemente plastice - puncte şi linii - peste o pată plastică. Concomitent suprapunerea 

reprezintă aşezarea a două forme plastice de bază sau elaborate în procesul creator de către 

personalitatea creatoare, asemănătoare sau diferite, unul peste altul. Aceasta metodă poate fi 

aplicată în procesul de elaborare a compoziţiilor creative la cursul de artă textilă.  

Figura 37. Mostre de exerciţii de suprapunere a elementelor limbajului plastic 
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Figura 38. Reprezentarea ELP şi a formelor plastice în compoziţii decorative frontale 
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II. Activitatea: Elaborarea compoziţiei creative Natura statică 

Obiective:  

Studiul elaborării compoziţiilor decorative frontale în procesul de creaţie. 

Cunoaşterea particularităţilor de elaborare a compoziţiilor în artele textile. 

Cunoaşterea corelaţiei dintre LP şi limbajul tehnologic. 

Utilizarea metodelor de transformare a formelor din natură. 

Aplicarea metodei transformarea elementelor limbajului plastic prin geometrizare. 

Activizarea formelor plastice elaborate cu formele şi elementele LP geometrizat. 

Elaborarea compoziţiei artistice. 

Realizarea unei compoziţii în tehnica textilă batik fierbinte. 

Activitatea profesorului 

 
Activitatea studentului 

II.1. Etapa elaborării formelor plastice noi:  

Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic - Elaborarea compoziţiilor creative 
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Studierea elementelor limbajului plastic cu 

caracter geometrizat: 

 

- Propune material teoretic pentru studiul 

particularităţilor ELP şi al formelor plastice 

geometrizate. 

- Determină grupa ELP şi a formelor 

geometrice pentru aplicare în procesul de 

creaţie. 

 

 

Familizarea studenţilor cu metodele de 

transformare a ELP: 

 

- Transformă ELP prin geometrizare. 

- Elaborează forme plastice prin geometrizare 

creativă. 

- Selectează şi clasifică elementele plastice 

specifice. 

- Elaborează compoziţii decorative, aplicând 

conştient elementele LP şi formele plastice 

elaborate. 

 

Studierea literaturii la tema propusă de 

profesor: 

 

- Acumulează materiale teoretice şi vizuale. 

- Selectează şi prelucrează materiile teoretice. 

- Prelucrează materialul vizual. 

- Determină grupul de elemente ale LP şi a 

formelor geometrice. 

- Selectează şi clasifică elementele LP. 

- Percepe, analizează, sintetizează elementele 

LP 

Elaborarea formelor plastice prin aplicarea 

metodelor de transformare: 

 

- Determină caracterul plastic al elementelor 

plastice şi al formelor geometrice. 

- Elaborează forme plastice prin geometrizare 

creativă. 

- Elaborează exerciţii şi tabele cu 

transformările creative ale elementelor LP. 

- Activizează forme plastice cu elemente ale 

LP şi forme geometrice. 

- Elaborează compoziţii creative. 

II.2. Etapa prelucrării materialelor textile: 

Executarea tehnologică a compoziţiilor creative în domeniul artelor textile 

Introducere în teoria tehnicilor textile. Predă: 

- Noţiuni generale despre tehnici ale 

imprimeului artistic.  

- Tehnica batik fierbinte. Etapizarea 

procesului tehnologic, lucrul pe etape. 

- Materialele textile necesare realizării în 

tehnica textilă a compoziţiei creative. 

 

Prezentarea prelucrării tehnologice a 

materialelor textile tehnologia batik fierbinte: 

 

Familizarea cu tehnologia batik fierbinte: 

- Studiază noţiunile generale ale artelor 

textile. 

- Studiază etapele procesului tehnologic ale 

tehnologiei de bază a imprimeului artistic 

batik fierbinte. 

- Studiază materiile şi particularităţile tehnicii 

textile batik fierbinte. 

Realizarea probelor în tehnologia batik-

fierbinte: 
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- Explică procesul tehnologic corect. 

- Demonstrează tehnici textile din fondul 

metodic. 

 

- Elaborează probe în tehnica batik fierbinte. 

- Prepară soluţii de rezervă. 

- Prelucrează formele plastice cu parafină. 

- Etapizează lucrul tehnologic specific pentru 

batik fierbinte. 

- Aplică coloranţi în gama coloristică a  

compoziţiei artistice aprobate. 

- Realizează o compoziţie în tehnicile de bază 

ale imprimeului artistic batik ferbinte. 

Aplicarea metodelor didactice explicaţia, 

demonstraţia, îndrumarea, stimularea, 

ajutorul, conversaţia 

Studiază metodele: transformării plastice, 

simplificării, stilizării, interacţiunii, elaborării, 

combinării 

Mecanismul mişcării obiectului-scop – 

 metodele elaborării formelor plastice prin: 

- transformarea ELP prin geometrizare; 

- elaborarea formelor plastice noi prin geometrizare creativă; 

- activizarea formelor plastice elaborate prin aplicarea formelor plastice geometrizate; 

- aplicarea conştientă a ELP şi a formelor geometrice; 

- procedeele tehnicilor textile ale imprimeului artistic batik fierbinte. 

 

Figura 39. Elaborarea compoziţiei creative Natura statică 

               
 



 138 

                        
 

               
III. Activitatea: Elaborarea compoziţiei creative Peisaj arhitectural 

Obiective: 

Însuşirea materiilor teoretice despre aplicarea LP şi elaborarea formelor plastice în 

compoziţiile de arta textilă. 

Consolidarea cunoştinţelor cu privire la LP. 

Perceperea particularităţilor formelor plastice. 

Utilizarea formelor plastice în compoziţii textile. 

Elaborarea de compoziţii de artă cu aplicarea conştientă a formelor plastice. 
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Aplicarea principiilor de elaborare a compoziţiei decorative. 

Aplicarea elementelor LP şi a formelor plastice elaborate 

Activitatea profesorului Activitatea studentului 

III.1. Etapa elaborării formelor plastice noi:  

Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic - Elaborarea compoziţiilor creative 

 

Predă: 

- Principiile designului şi ale transformării 

plastice în compoziţia decorativ-frontală.  

- Aspectele formelor: formele realiste; 

formele geometrice; formele abstracte.  

- Elementele LP ca forme de bază în 

elaborarea compoziţiilor artistice. 

- Elaborarea formelor plastice prin metodele 

combinării, compunerii şi descompunerii. 

 

 

 

- Realizează compoziţia frontală peisaj, 

studiază materialul ilustrativ, cercetează 

formele, liniile, culorile.  

- Aplică ELP în compoziţia abstractă.  

- Percepe forme frânte, curbe, combinate; 

statice, dinamice, echilibrate; active, pasive. 

- Conceptul liniilor şi formelor abstracte;  

- Stilizează şi generalizează forme plastice. 

- Aplică forme plastice în elaborarea 

compoziţiilor de artă intuitive. 

- Foloseşte albume, manuale, lucrări metodice 

(schiţă-căutări, tabele). 

- Execută crochiuri în ton şi culoare. 

III.2. Etapa prelucrării materialelor textile:  

Executarea tehnologică a compoziţiilor creative în domeniul artelor textile 

 

Explicaţia procesului executării compoziţiei 

elaborate în tehnicile textile. Predă: 

 

- Procesul de executare a compoziţiei 

creative. 

- Etapizarea procesului tehnologic. 

 

Realizarea compoziţiei elaborate în tehnicile 

de bază ale imprimeului artistic batik rece: 

 

- Execută compoziţia de bază în tehnicile de 

executare conform etapelor procesului 

tehnologic. 

Aplicarea metodelor didactic-educative: 

demonstraţia, explicaţia, studierea, 

generalizarea, sinteza. 

Aplică metodele: stilizarea, abstractizarea, 

transformarea, geometrizarea, compunerea, 

descompunerea, generalizarea, perceperea. 

Mecanismul mişcării obiectului-scop –  

metodele elaborării formelor plastice prin: 

- transformarea creativă a ELP; 
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- stilizarea formelor din natură în forme plastice decorative; 

- aplicarea ELP în formele plastice elaborate prin metode de activizare; 

- aplicarea conştientă a ELP şi a formelor geometrice; 

- aplicarea procedeelor şi tehnicilor textile ale imprimeului artistic batik rece. 

 

Figura 40. Consecutivitatea stilizării elementelor arhitecturale din natură 
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Figura 41. Aplicarea formelor arhitecturale stilizate în compoziţii creative 
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IV. Activitatea: Elaborarea compoziţiei creative Flora şi fauna 

Obiective: 

Cunoaşterea procesului de elaborare a compoziţiilor de artă textilă. 

Cunoaşterea metodelor de elaborare a formelor plastice. 

Stilizarea formelor din natură în formele plastice decorative. 

Aplicarea metodelor specifice elaborării formelor plastice. 

Aplicarea metodelor de transformare şi elaborare a formelor noi. 

Realizarea unui stil propriu în compoziţiile elaborate. 

Activitatea profesorului Activitatea studentului 

IV.1. Etapa elaborării formelor plastice noi:  

Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic - Elaborarea compoziţiilor creative 

Predă: 

 

 

- Elementele LP în studiul faunei şi florei. 

- Elementele LP ca forme de bază ale 

compoziţiilor artistice. 

- Perceperea formei, simplitatea, menţinerea 

întregului. 

- Formele realiste, geometrice, abstracte. 

- Aplicarea formelor plastice în elaborarea 

compoziţiei frontale.  

- Transformarea decorativă cu aspect concret 

stilistic. Respectarea caracterului plastic.  

- Stilizarea şi aspectele ei (realist, geometric, 

abstract ori combinat). 

 

Formele combinate în elaborarea 

compoziţiilor creative pentru realizarea 

plastică la tema: Flora şi fauna:  

 

- Studiază natura (flora, fauna) şi aspectele 

formelor plastice. 

- Elaborează forme plastice noi prin stilizarea 

sau transformarea plastică.  

- Efectuează o serie de exerciţii (schiţă, 

căutări compoziţionale) de studiu în grafică în 

vederea stilizării imaginii din natură, prin 

aplicarea metodelor de transformare. 

- Valorifică calităţile decorative obţinute în 

urma aplicării decorativităţii. 

- Respectă cu stricteţe caracteristicile 

aspectului de stilizare ales: realist, geometric, 

abstract ori combinat. 

- Foloseşte materiale ilustrative la tema dată: 

albume, manuale, lucrări metodice (schiţă-

căutări, tabele). 

IV.2. Etapa prelucrării materialelor textile:  

Executarea tehnologică a compoziţiilor creative în domeniul artelor textile 

 

Explicarea procesului de executare a 

 

Realizarea compoziţiei elaborate în tehnicile 
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compoziţiei elaborate în tehnicile textile: 

 

- Procesul de executare a compoziţiei 

creative. 

- Etapizarea procesului tehnologic. 

de bază ale imprimeului artistic – batik rece: 

 

- Realizează compoziţia de bază în tehnicile 

de executare conform etapelor procesului 

tehnologic. 

Explică aplicarea metodelor: studiul, 

selectarea, sinteza, demonstraţia. 

Aplică metodele: activizarea, studierea, 

sinteza, simplificarea, transformarea, 

elaborarea, aplicarea. 

Mecanismul mişcării obiectului-scop –  

metodele elaborării formelor plastice prin: 

- stilizarea formelor din natură în forme plastice decorative; 

- transformarea creativă a elementelor LP; 

- aplicarea ELP în formele plastice elaborate prin activizarea creativă; 

- aplicarea conştientă a ELP şi a formelor geometrice; 

- aplicarea procedeelor tehnicilor textile ale imprimeului artistic batik rece. 

 

Figura 42. Procedee de stilizare a motivelor din natură  
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Figura 43. Aplicarea motivelor stilizate în compoziţii creative 

 

             
 

   
V. Activitatea: Elaborarea compoziţiei creative Ornamentica 

Obiective: 

Studierea ornamentelor şi motivelor ornamentale. 

Studierea noţiunilor generale despre ornamentul tradiţional moldovenesc. 

Corelarea şi aplicarea ELP în construirea ornamentală. 

Cunoaşterea evoluţiei artei decorativ-ornamentale. 
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Înţelegerea influenţei artei decorative în evoluţia societăţii umane. 

Studierea particularităţilor specifice ale ELP şi suprapunerea lor în arta ornamenticii populare. 

Familizarea cu arta ornamentului în arta decorativă naţională. 

Însuşirea grupurilor de motive ornamentale. 

Cunoaşterea specificului construirii ornamenticii populare. 

Sintetizarea şi aplicarea motivelor ornamentale în lucrările de artă textilă.  

Utilizarea ELP în elaborarea motivelor ornamentale. 

Aplicarea motivelor ornamentale în compoziţiile de artă textilă elaborate creativ. 

Activitatea profesorului  Activitatea studentului  

V.1. Etapa elaborării formelor plastice noi:  

Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic - Elaborarea compoziţiilor creative 

Predă: 

- Introducere în teoria ornamentelor. 

- Structura ornamentelor. 

- Rolul ornamentului în imprimeu batik.  

- Elementele ornamentului, clasificarea lor. 

- Ornament şi structuri ornamentale. 

- Particularităţi ale construirii ornamentelor. 

- Motivele ornamentale şi ELP ca forme de 

bază în compoziţiile de artă textilă. 

- Modernizarea elementelor ornamentului 

tradiţional.  

- Ornamentul ca mijloc plastic de creare a 

formelor plastice. 

- Aspectele de stilizare a ornamentului: 

realist, geometric, abstract, combinat.  

- Tipurile de ornamente: fitomorf, avimopf, 

zoomorf, antropomorf etc. 

 

- Studiază ornamentul naţional şi motivele 

ornamentale pe baza covorului. 

- Studiază grupuri de motive ornamentale. 

- Studiază şi analizează forme şi motive 

ornamentale. 

- Foloseşte materiale ilustrative la tema dată: 

albume, manuale, lucrări metodice (schiţe-

căutări, tabele). 

- Aplică motive ornamentale în compoziţiile 

de artă elaborate.  

- Aplică elementele LP în elaborarea 

motivelor ornamentale. 

- Elaborează compoziţii plastice prin aplicarea 

creativă a motivelor ornamentale. 

 

V.2. Etapa prelucrării materialelor textile:  

Executarea tehnologică a compoziţiilor creative în domeniul artelor textile 

 

Explicarea procesului de executare a 

compoziţiei în tehnicile textile. Predă: 

 

- Procesul de executare a compoziţiei 

 

Realizarea compoziţiei elaborate în tehnicile 

de bază ale imprimeului artistic batik rece: 

 

- Execută compoziţii de bază în tehnicile 
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creative. 

- Etapizarea procesului tehnologic. 

textile conform etapelor procesului 

tehnologic. 

Explică aplicarea metodelor educativ-

didactice: demonstraţia, conversaţia, 

prezentarea, sinteza, structurarea 

Aplică metodele studiul, selectarea, sinteza, 

activizarea, transformarea, elaborarea, 

aplicarea 

Mecanismul mişcării obiectului - scop –  

metodele elaborării formelor plastice prin: 

- transformarea creativă a ELP în motive ornamentale; 

- aplicarea motivelor ornamentale în compoziţii creative; 

- aplicarea conştientă a ELP în motive ornamentale; 

- aplicarea procedeelor tehnicilor textile ale imprimeului artistic batik rece. 

 

Figura 44. Aplicarea motivelor ornamentale în compoziţii creative elaborate de studenţi 

          
Motive vegetale - Pomul vieţii 

               
Motive vegetale - Arbore 
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Motive liber prezentate 

             
Motive zoomorfe - Pasăre 

 

 
Motive antropomorfe - omul 
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Motive antropomorfe – omul 

 

    
Motive zoomorfe - caluţul 

 

  
Motive ornamentale - soarele 

VI. Activitatea: Elaborarea compoziţiei creative Portret 

Obiective: 

Studierea portretului în arta modernă. 

Studierea caracteristicilor specifice ale portretului. 

Cunoaşterea proceselor de creare a portretului artistic. 

Aplicarea portretului în compoziţii de artă textilă. 

Aplicarea formelor elaborate în compoziţii creative. 
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Studierea materialelor didactice şi metodice pentru stabilirea formelor plastice. 

Aplicarea principiilor de elaborare a compoziţiei decorative. 

Aplicarea ELP şi a formelor plastice elaborate. 

Percepera particularităţilor formelor plastice. 

Cunoaşterea metodelor de elaborare a formelor plastice. 

Aplicarea metodelor de transformare şi de elaborare a formelor noi. 

Valorificarea propriului stil în compoziţiile realizate. 

Activitatea profesorului  Activitatea studentului  

VI.1. Etapa elaborării formelor plastice noi:  

Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic - Elaborarea compoziţiilor creative 

 

Predă: 

- Reprezentarea portretului în arta textilă 

contemporană. 

- Impresii directe sugerate de portret (din 

natură). 

- Varietatea elementelor LP şi a formelor 

plastice în reprezentarea portretului în arta 

textilă contemporană. 

- Elementele LP în studiul portretului 

contemporan. 

- Elementele LP ca forme de bază în 

compoziţiile artistice. 

- Forma plastică elaborată în compoziţia 

abstractă. 

- Aspectele formelor plastice elaborate: 

formele realiste, geometrice, abstracte. 

- Reprezentarea materialului ilustrativ: 

albume, manuale, lucrări metodice (schiţă-

căutări, tabele). 

 

 

 

 

Însuşeşte: Compoziţia decorativă abstractă în 

forme combinate. Geometrizarea şi stilizarea 

formelor plastice la tema Portretul în 

compoziţia decorativă (aplicare în arta 

textilă).  

- Studiază: 

 - portretul în arta decorativă contemporană; 

 - materialul ilustrativ, cercetează formele, 

liniile, culorile; percepe forma plastică 

elaborată; 

 - principiile designului şi ale transformării 

plastice în compoziţia decorativ-frontală; 

 - formele de realizare creativă a portretului 

artistic, specificul stilizării şi al simplificării 

formelor realiste în formele plastice cu aspect 

decorativ. 

- Aplică forme plastice în compoziţiile  

intuitive elaborate. 

- Activizează formele de bază cu formele 

elaborate din elementele de bază ale LP 

(punct, linie, dreptunghi etc.). 

- Execută o serie de exerciţii de studiu în 

grafică.  
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- Elaborează compoziţii prin aplicarea 

formelor geometrizate, plastice şi combinate. 

VI.2. Etapa prelucrării materialelor textile: 

Executarea tehnologică a compoziţiilor creative în domeniul artelor textile 

 

Explicarea procesului de executare a 

compoziţiei în tehnicile textile: 

 

- Procesul de executare a compoziţiei 

creative. 

- Etapizarea procesului tehnologic. 

 

Realizarea compoziţiei în tehnicile de bază 

ale imprimeului artistic batik rece: 

 

- Execută compoziţii de bază în tehnicile 

textile conform etapelor procesului 

tehnologic. 

Explică aplicarea metodelor: explicaţia, 

demonstraţia, conversaţia, selectarea, sinteza. 

Aplică metodele de transformare a formelor 

plastice: stilizarea, simplificarea, sinteza, 

elaborarea. 

Mecanismul mişcării obiectului-scop –  

metodele elaborării formelor plastice prin: 

- stilizarea şi simplificarea elementelor şi formelor din natură; 

- aplicarea ELP în formele plastice elaborate prin activizarea creativă; 

- aplicarea conştientă a ELP în procesul elaborării compoziţiilor creative; 

- aplicarea procedeelor şi tehnicilor textile ale imprimeului artistic batik rece. 

 

Figura 45. Compoziţie decorativă abstractă - portret 
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VII. Activitatea: Elaborarea compoziţiei creative Compoziţie figurativă 
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Obiective: 

Studierea figurii umane în arta modernă. 

Cunoaşterea proceselor de creare a figurii umane. 

Aplicarea particularităţilor figurii umane în compoziţiile creative. 

Însuşirea metodelor de elaborare a formelor plastice. 

Aplicarea metodelor de transformare plastică şi de elaborare a formelor inedite. 

Aplicarea formelor elaborate în compoziţii creative. 

Valorificarea stilului propriu în compoziţii. 

Executarea crochiurilor şi variantelor de compoziţii. 

Activitatea profesorului  Activitatea studentului 

VII.1. Etapa elaborării formelor plastice noi: 

Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic - Elaborarea compoziţiilor creative 

  

Predă: 

- Reprezentarea figurii umane în arta 

decorativă şi cea textilă contemporană.  

- Studierea şi stilizarea figurii, figura umană 

în compoziţia abstractă. 

- Impresii directe sugerate de figura umană.  

- Varietatea formelor şi ornamentelor în arta 

textilă. Formele plastice în studiul figurii 

umane şi particularităţile specifice. 

- Aspectele formelor. Caracteristica formelor 

realiste. Caracteristica formelor geometrice. 

Caracteristica formelor abstracte. 

- Reprezentarea ELP în elaborarea 

compoziţiilor abstracte, decorative, intuitive. 

- Dezvoltarea imaginaţiei artistice, gustului 

estetic şi a creativităţii. 

 

 

 

 

- Elaborează crochiurile: compoziţie decorativă 

abstractă în forme combinate la tema Figura 

umană în compoziţia decorativă (aplicare în 

arta textilă).  

- Studiază elementele şi formele plastice, 

specificul stilizării şi simplificării formelor 

realiste în formele plastice cu aspect decorativ. 

- Transformă elementele decorative cu aspect 

concret stilistic, respectând caracterul plastic.  

- Stilizează aspectele realist, geometric, 

abstract ori combinat ale formelor plastice. 

- Aplică ELP prin activizarea formelor de bază 

(punct, linie etc.). 

- Prelucrează schiţa elaborată în ton după 

specificul grafic corespunzător temei propuse.  

- Respectă legităţile grafice, tonale, coloristice 

în procesul prelucrării compoziţiilor în culoare, 

dar îşi menţine atitudinea creativă, liberă, îşi 

urmează intuiţia. 

- Percepe adecvat formele plastice. 
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- Elaborează compoziţii prin aplicarea 

formelor geometrizate, plastice şi combinate.  

VII.2. Etapa prelucrării materialelor textile: 

Executarea tehnologică a compoziţiilor creative în domeniul artelor textile 

 

Explicarea procesului de executare a 

compoziţiei elaborate în tehnicile textile: 

 

- Procesul de executare a compoziţiei 

artistice. 

- Etapizarea procesului tehnologic. 

 

Realizarea compoziţiei elaborate în tehnicile 

de bază ale imprimeului artistic – batik rece: 

 

- Execută compoziţia de bază în tehnicile 

textile conform etapelor procesului 

tehnologic. 

Explică aplicarea metodelor: analiza, sinteza, 

explicaţia, conversaţia, demonstraţia. 

Aplică metodele: studiul, receptarea adecvată, 

geometrizarea, stilizarea, selectarea, 

compunerea, descompunerea, combinarea. 

Mecanismul mişcării obiectului-scop –  

metodele elaborării formelor plastice prin: 

- stilizarea şi simplificarea elementelor şi formelor din natură; 

- aplicarea ELP plastic în formele plastice elaborate prin activizarea creativă; 

- aplicarea conştientă a ELP în compoziţii creative; 

- aplicarea procedeelor tehnicilor textile ale imprimeului artistic batik rece. 

 

Figura 46. Compoziţie decorativă abstractă - figura 
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VIII. Activitatea: Elaborarea compoziţiei creative Structuri frontale 

Obiective: 

Studierea modului de elaborare a structurilor frontale în arta modernă. 

Însuşirea particularităţilor de elaborare a structurilor frontale. 

Aplicarea structurilor plastice în compoziţiile proprii. 

Receptarea adecvată a aspectelor genezei formelor din natură. 

Aplicarea formelor spaţiale elaborate în compoziţiile artistice. 
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Elaborarea proiectului compoziţiei frontale în baza schiţelor aprobate. 

Transpunerea compoziţiilor elaborate în tehnicile textile. 

Crearea proiectului de realizare tehnologică a compoziţiei artistico-plastice. 

Activitatea profesorului  Activitatea studentului  

VIII.1. Etapa elaborării formelor plastice noi: 

Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic - Elaborarea compoziţiilor creative 

 

Predă: 

- Corelaţia liniei, structurii şi formei frontale. 

- Constituirea şi clasificarea principiilor, 

metodelor şi procedeelor de organizare 

formală în spaţiul bidimensional. 

- Studiul limbajului plastic în elaborarea 

compoziţiilor decorative frontale. 

- Linia ca formă de bază în procesul stilizării 

formelor reale în formele decorative. Linia ca 

mijloc de expresie în compoziţiile decorative 

frontale. 

- Principiile de aplicare a materialelor textile 

în structurile formelor frontale. 

 

 

 

Studiază:  

- teoria şi practica elaborării formelor 

frontale; 

- elementele LP şi rolul liniei ca mijloc de 

exprimare plastică în structura frontală; 

- ramurile de aplicare a principiilor de creare a 

formelor noi în arta decorativă. 

- Execută transformări plastice în crearea 

formelor şi structurilor decorative. 

- Respectă principiul aplicării tehnologiei 

textilelor în elaborarea structurilor artistice 

frontale.  

Creează:  

- structuri artistico-plastice; 

- compoziţii structural-frontale, aplicând 

forma elaborată prin transformarea plastică şi 

aplicarea liniei plastice şi geometrizate.  

Machetează formele artistice elaborate – 

structurile frontale. 

VIII.2. Etapa prelucrării materialelor textile: 

Executarea tehnologică a compoziţiilor creative în domeniul artelor textile 

 

Explicarea procesului de executare a 

compoziţiei elaborate în tehnicile textile: 

 

- Procesul de executare a compoziţiei 

 

Prelucrarea materialelor în tehnologia de 

bază batik rece:  

 

- Transferă proiectul pe mătase; prepară 
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creative. 

- Etapizarea procesului tehnologic. 

- Combinarea materialelor textile cu materiale 

netradiţionale. 

soluţia de rezervă; prelucrează formele 

plastice cu soluţie de rezervă; aplică coloranţii 

la gama schiţelor aprobate; aplică etapizat  

soluţia de rezervă şi coloranţii. 

- Aplică compoziţia textilă în structura 

frontală elaborată.  

Explică aplicarea metodelor: analiza, sinteza, 

explicaţia, demonstraţia. 

Aplică metodele de transformare plastică: 

geometrizarea, stilizarea, selectarea, 

compunerea, descompunerea, combinarea. 

Mecanismul mişcării obiectului-scop –  

metodele elaborării formelor plastice prin: 

- stilizarea şi simplificarea ELP şi a formelor plastice; 

- aplicarea ELP în formele plastice elaborate prin activizarea creativă; 

- aplicarea conştientă a ELP în compoziţii creative; 

- aplicarea procedeelor şi tehnicilor textile ale imprimeului artistic batik rece, fierbinte, în 

noduri. 

Elaborarea structurilor frontale 

Este o metodă intermediară între crearea compoziţii frontale tradiţionale şi elaborarea 

structurilor spaţial-volumetrice. Elaborarea structurilor frontale parcurge următoarele etape de 

realizare: 

 Elaborarea structurilor plastice-carcas; 

 Elaborarea compoziţiei pentru executarea în tehnicile de bază ale imprimeului artistic; 

 Executarea structurilor plastice-carcas; 

 Executarea compoziţiei creative în tehnicile imprimeului artistic; 

 Activizarea structurilor plastice elaborate cu ajutorul compoziţiei creative executate în 

materiale textile. 

Pentru etapa Elaborarea structurilor plastice-carcas este evidentă: 

 Înscrierea formei geometrice (punct, linie, pătrat, cerc, dreptunghi, elipse) în formă plastică 

elaborată; 

 Înscrierea formei plastice în formă geometrică (pătrat, cerc, dreptunghi, elipse); 

 Înscrierea formei plastice în formă plastică elaborată; 

 Înscrierea formei geometrice în formă plastică geometrizată. 

 



 157 

Figura 47. Elaborarea structurilor plastice, studenta Fucedji Natalia, gr. 302, AD, 2007 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Elaborarea structurilor plastice, studenta Stici Lucia, gr. 301, AD, 2007 

 

     
 

La etapa Elaborarea compoziţiei creative pentru executarea în tehnicile de bază ale 

imprimeului artistic este evidentă aplicarea temelor propuse de profesor: flora şi fauna, 

portretul, figura. Compoziţiile utilizate sunt elaborate în procesul creator de autoafirmare şi 

autoeducaţie a personalităţii creatoare a studentului. 
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Figura 49. Aplicarea compoziţiei elaborate în structuri frontale, 

studenta Cojocari Nadea, gr. 301, AD, 2007 

   
 

Figura 50. Aplicarea compoziţiei elaborate în structuri frontale (carcas), 

 studenta Stici Lucia, gr. 301, AD, 2007 

 
 

Figura 51. Aplicarea compoziţiei elaborate în structuri frontale (carcas), 

 studenta Stici Lucia, gr. 301 AD, 2007 
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 Executarea structurilor plastice-carcas; 

 Executarea compoziţiei creative în tehnicile imprimeului artistic; 

 Activizarea structurilor plastice elaborate cu ajutorul compoziţiei creative 

executate în materiale textile. 

În compoziţii structurale sunt utilizate şi combinate diferite materiale plastice pentru 

realizarea reuşită a unei compoziţi creative. Pentru realizarea creativă a compoziţiei elaborate 

este necesar să fie utilizate materiale metalice, textile (mătase), lemn, ceramică. Combinarea 

materialelor necesare sunt determinate de personalitatea creatoare a studentului în procesul 

creator de autoafirmare şi autoeducaţie prin intermediul artelor plastice şi, în special, al artelor 

textile. 

IX. Activitatea: Elaborarea compoziţiei creative Structuri volumetrice 

Obiective: 

Studierea:  

- modului de elaborare a structurilor volumetrice în arta modernă. 

- particularităţilor de elaborare a structurilor volumetrice; 

- proceselor de creare a structurilor volumetrice.  

Aplicarea:  

- structurilor volumetrice în compoziţiile creative. 

- formelor spaţial-volumetrice elaborate în compoziţiile artistice. 

Crearea proiectului artistic al compoziţiei volumetrice în baza schiţelor aprobate, transpunând 

tehnicile textile în compoziţiile elaborate. 
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Activitatea profesorului  Activitatea studentului  

IX.1. Etapa elaborării formelor plastice noi: 

Aplicarea conştientă a elementelor limbajului plastic - Elaborarea compoziţiilor creative 

Predă: 

- Corelarea liniei, structurii şi formei spaţiale 

volumetrice. 

- Constituirea şi clasificarea principiilor, 

metodelor şi procedeelor de organizare 

formală în spaţiul bidimensional şi 

tridimensional. 

- Studiul LP în elaborarea compoziţiilor 

decorative spaţial-volumetrice. 

- Linia ca formă de bază în procesul stilizării 

formelor frontale în forme volumetrice.  

- Linia ca mijloc de expresie în elaborarea 

compoziţiilor decorative spaţial-volumetrice. 

- Principiul aplicării textilelor în elaborarea 

creativă a structurilor volumetrice.  

 

 

 

Studiază: 

- teoria şi practica structurilor spaţial-

volumetrice;  

- forma tridimensională ca procedeu de 

expresie plastică. 

Aplică:  

- formele plastice elaborate prin transformare 

şi combinare,  

- două sau mai multe forme plastice în forme 

spaţial-volumetrice; 

- textilele în structurile volumetrice. 

Creează:  

- structuri artistico-plastice, spaţial-

volumetrice; 

- compoziţii volumetrice, aplicând formele 

elaborate pe baza transformării plastice a ELP 

Machetează formele artistice elaborate – 

structurile spaţiale. 

IX.2. Etapa prelucrării materialelor textile: 

Executarea tehnologică a compoziţiilor creative în domeniul artelor textile 

 

Explicarea procesului de executare a 

compoziţiei elaborate în tehnicile textile: 

 

- Procesul instalării materialelor textile în 

structuri volumetrice. 

- Procesul de executare a compoziţiei 

creative. 

- Etapizarea procesului tehnologic. 

 

Realizarea compoziţiei elaborate în tehnicile 

de bază ale imprimeului artistic – batik rece, 

fierbinte, în noduri. 

- Aplică cu imaginaţie şi gust lucrări textile în 

carcas potrivit compoziţiei structurale 

elaborate. 

- Realizează lucrarea în corespundere cu 

schiţa finală şi proiectul de bază. 
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- Combinarea materialelor textile cu materiale 

netradiţionale. 

- Instalează lucrarea finisată în formă 

structurală sau spaţială pentru vizionare 

(examen). 

Explică aplicarea metodelor educativ-

didactice: demonstraţia, conversaţia, 

prezentarea, sinteza, structurarea. 

Aplică metodele de transformare: 

geometrizarea, stilizarea, selectarea, simpli-

ficarea, compunerea, descompunerea, combi-

narea, metodele specifice tehnicilor textile. 

Mecanismul mişcării obiectului-scop –  

metodele elaborării formelor plastice prin: 

- stilizarea şi simplificarea elementelor şi formelor plastice; 

- aplicarea ELP în formele plastice elaborate prin activizarea creativă; 

- aplicarea conştientă a ELP în compoziţii creative; 

- aplică procedeele tehnicilor textile ale imprimeului artistic batik rece, fierbinte, în 

noduri. 

 

 

 

Figura 52. Elaborarea structurilor volumetrice prin forme plastice curbe 
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Figura 53. Elaborarea structurilor volumetrice prin forme plastice geometrizate 

     
 

Figura 54. Consecutivitatea elaborării structurilor volumetrice  
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Reproducerii ale acestor lucrări, semnificative concepţiei cercetării noastre, sunt plasate în 

Anexa 4. În continuare prezentăm câteva exemple de exerciţii hermeneutice, prin care au fost 

stabilite valorile lucrărilor executate de studenţi.  

A.4.9. V.Halupa Lucrarea de creaţie este realizată în două compartimente: studiul teoretic şi 

studiul practic. 

În partea teoretică a tezei de licenţă Ornamentul naţional în arta textilă contemporană este 

analizat prin: studiul teoretic al motivelor ornamentale populare; clasificarea şi analiza 

ornamentelor populare; studiul culorii şi gama coloristică specifică textilelor populare 

tradiţionale. Sunt studiate elementele şi formele plastice în procesul elaborării formelor 

ornamentale şi aplicarea formelor elaborate în lucrări de creaţie. 

Partea practică este prezentată în seria de lucrări cu denumirea Tezaur naţional şi este 

executată în tehnica rece a imprimeului, în gama coloristică caldă, cu aplicarea contrastelor 

coloristice şi tonale. Tehnologic, lucrarea este executată la nivel superior, profesionist. Sunt 

respectate toate legităţile compoziţionale şi tehnologice. În compoziţie se pune accentul pe ELP - 

linie plastică cu caracter curb şi frânt. Linia plastică (contur) este şi baza tehnologiei reci. 
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Mesajul (conţinutul) artistic a lucrării experimentale este realizat prin aplicarea motivelor 

decorative ornamentale (categoria simbolurilor geometrice cu valoare asociativă - ornamente 

abstracte (geometrice, liber desenate, mixte) în compoziţie textilă. Valoarea lucrării este obţinută 

prin aplicarea conştientă a codurilor şi subcodurilor semantice ale ELP şi motivelor decorative 

ornamentale. 

A.4.10. V.Dormenco. Lucrarea este realizată în partea teoretică Studiul şi aplicarea culorii 

în arta textilă, realizat prin: studierea fenomenului cromatic, analiza culorii şi particularităţi 

specifice; vopsirea tradiţională în arta decorativă; aplicarea culorii în arta textilă; particularităţile 

specifice artelor textile; rolul imprimeului artistic în arta contemporană, arta modernă; specificul 

gamei coloristice în procesul executării imprimeului artistic. 

Partea practică a lucrării este prezentată în seria de lucrări cu genericul Anotimpuri şi este 

executată în tehnica rece a imprimeului, în gama coloristică combinată, cu aplicarea contrastelor 

coloristice şi tonale. Compoziţia este realizată în gama coloristică combinată. Tehnologic, 

lucrarea este executată la nivel superior, profesionist. În realizarea ei sunt respectate toate 

legităţile compoziţionale şi tehnologice. În compoziţie se pune accentul pe ELP - linie plastică cu 

caracter curb semnificând regnul viu. Toate formele şi structurile predestinate creşterii şi mişcării 

sunt marcate intim de linia curbă. Linia curbă (rezultantă a unor forţe simultane cu intensităţi 

diferite ce acţionează asupra unui punct) devine plastică. Formele şi elementele limbajului plastic 

sunt elaborate în procesul transformării formelor realiste în forme decorative prin metode de 

stilizare şi simplificare. Linia plastică (contur) este şi baza tehnologiei reci. Valoarea lucrării este 

obţinută prin aplicarea conştientă ale ELP. 

A.4.15. O.Cuhut. Elaborarea lucrării Aplicarea imprimeului artistic în designul interior a 

antrenat: studiul istoric ale motivelor ornamentale în care au fost analizate motive naturale în 

grafica textilă; mijloacele principale de realizare a compoziţiilor decorative; studiul şi analiza 

culorii ca element principal în compoziţie decorativă. 

Studiul şi specificul aplicării artelor textile în amenajarea interiorului pune accentul pe 

factorul deosebit de important care este cultivarea şi promovarea esteticului cu ajutorul 

draperiilor. Studiul culorii în amenajarea şi aplicarea gamei coloristice s-a aplicat în lucrarea 

Unda sunetelor. 

Lucrarea Unda sunetelor este executată în tehnica rece a imprimeului, în gama coloristică 

caldă, cu aplicarea contrastelor coloristice şi tonale. Tehnologic lucrarea este executată la nivel 

superior, profesionist. În realizarea lucrării sunt respectate toate legităţile compoziţionale şi 

tehnologice. Aplicarea ELP este realizată pe verticală şi orizontală prin liniile drepte şi curbe. În 

reflectarea expresivităţii plastice, linia curbă reprezintă caracterul feminin, o mare abilitate, 
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posibilitatea evitării situaţiilor-limită, persistenţa în timp şi spaţiu. Linia plastică (contur) este şi 

baza tehnologiei reci. Draperiile sunt executate pentru catedra „Artă decorativă”. 

A.4.28. E.Cernica. Partea teoretică a lucrării este realizată prin studiul Compoziţia 

decorativă în procesul elaborării lucrărilor de creaţie la arta textilă, care a inclus: studiul 

compoziţiilor, principiilor şi legităţilor fundamentale; aplicării ELP specifice compoziţiilor 

decorative; mijloacelor materiale şi artistice; aplicarea tehnicilor de bază a imprimeului artistic: 

imprimeul artistic, scurt istoric; tehnicile de bază ale imprimeului artistic (fierbinte, rece); 

metodica predării imprimeului artistic. 

Partea practică este prezentată în seria de lucrări cu genericul Evantaiuri de culori. 

Lucrarea este executată în tehnica rece a imprimeului la nivel superior. Studenta lucrează 

liber cu liniile grafice şi cu efectele executate cu materiale specifice tehnologiilor textile. Linia 

plastică (contur) este şi baza tehnologiei reci. Tehnologic, lucrarea este executată la nivel 

superior, profesionist. În realizarea lucrării practice sunt respectate toate legităţile 

compoziţionale şi tehnologice. Motivul de bază este reprezentat de studiul, stilizarea şi 

transformarea creativă a păsărilor. Compoziţia este elaborată din forme ornamentale florale. 

Formele plastice sunt elaborate în procesul transformării formelor realiste în forme decorative 

prin metode de stilizare şi simplificare. Activizarea formelor plastice noi au fost realizată cu 

ajutorul ELP. Valoarea lucrării de creaţie este obţinută prin aplicarea conştientă ale ELP şi 

semnificaţiei semnelor plastice. 

A.4.29. V.Josan. Studiul teoretic al lucrării Aplicarea culorii în arta textilă antrenează: 

studiul teoretic al culorii; clasificarea culorilor; culoarea ca limbaj plastic. Concomitent, este 

analizată şi cercetată aplicarea tehnicilor de bază a imprimeului artistic: imprimeul artistic, scurt 

istoric; tehnicile de lucru specifice realizării batikului. 

Partea practică este prezentată în seria de lucrări cu genericul Pasărea măiastră. Lucrarea 

practică este executată în tehnica rece a imprimeului la nivel superior. Motivul de bază în teza de 

licenţă este reprezentat de studiul şi realizarea creativă a păsărilor. Formele şi elementele plastice 

sunt elaborate în procesul transformării formelor realiste în forme decorative prin stilizare şi 

simplificare. Studenta lucrează liber cu liniile grafice şi cu efectele executate cu materiale 

specifice tehnologiilor textile. Tehnologic, lucrarea creativă este executată la nivel superior, 

profesionist. Sunt respectate toate legităţile compoziţionale şi tehnologice. În compoziţie se pune 

accentul pe ELP - linie plastică cu caracter curb.  

A.4.32. O.Tricolici. Studiul teoretic „Ornamentul naţional – intersecţie de materie şi 

spirit” este realizat prin: Studierea şi analiza simbolicii şi importanţa magică a artei populare; 

semantica ornamentului naţional din Moldova şi zona Botoşanilor; clasificarea morfologică şi 
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structurală a ornamentului naţional. Partea practică este prezentată în trei lucrări sub denumirea 

artistică „La poarta Neamului”. Studierea motivelor ornamentale a fost reflectată în lucrare de 

creaţie elaborată din partea centrală şi două laterale, conform structurii porţii. Toate trei lucrări 

creative păstrează forma curbă asemănătoare unui poloboc, care tot este reflectat de tradiţiile 

populare naţionale. În compoziţii sunt aplicate multiple motive ornamentale specifice artei 

decorative populare. 

În compoziţie este respectată gama de culori specifică culturii poporului moldovenesc, 

unde predomină culoarea lemnului, verdele, şi brun al scoarţelor naţionale, roşu cărămiziu al 

ceramicii, galbenul, roşul, cafeniu şi negrul preluate de pe broderiile costumului naţional. În 

acest context extragerea ocrului în combinaţie cu verdele deschis formează suprafaţă aeriană a 

compoziţiei decorative. 

O.Tricolici lucrează liber cu liniile grafice şi cu efectele executate cu materiale specifice 

tehnologiilor textile imprimeu artistic. În realizarea lucrării practice sunt respectate toate 

legităţile compoziţionale şi tehnologice. În compoziţie elaborată se pune accentul motive 

ornamentale decorative. Valoarea lucrării este obţinută prin aplicarea conştientă a semnificaţiei 

semnelor plastice, ELP şi motivelor decorative ornamentale. 

 

 

 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Valorile generalizate ale ghidului metodic sunt prezentate în următoarele concluzii generale 

şi recomandări practice: 

 1. Creativitatea este însuşirea superioară a omului. Structural, aceasta se constituie pe 

dimensiunile procesului de creaţie, produsului creat şi a personalităţii creatoare. 

Pentru personalităţile de creaţie – studenţi, procesul de creaţie reprezintă o interacţiune a 

instruirii/educaţiei/formării profesionale şi a procesului de creativitate artistic-estetică, iar 

produsul de creaţie - o bucată de materie spiritualizată, cu valoare nouă, originală, unică.  

 2. Dezvoltarea creativităţii artistice a studenţilor este un proces complex de formare 

profesional-artistică, determinat de interacţiunea factorilor principali ai creativităţii: 

personalitatea creatoare, procesul de creaţie şi produsul de creaţie; presupune stabilirea unor 

legităţi şi principii care o reglementează, a nivelurilor iniţiale de dezvoltare a creativităţii 

artistice; elaborarea şi declanşarea unui sistem de strategii/metodologii specifice activităţii de 

creaţie plastică, evaluarea produselor create, a competenţelor de creaţie şi ale trăsăturilor de 

creaţie ale studenţilor.  
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La nivel de personalitate creatoare, factorii principali ai creativităţii sunt aptitudinile 

specifice – receptarea şi imaginaţia artistică, gândirea artistică originală, capacitatea dezvoltată 

de creaţie în domeniu – şi atitudinile generale şi artistice ale studentului artist plastic.  

3. Modelul de DCAS include nouă metode specifice DCAS în imprimeul artistic, cele mai 

importante vizând cunoaşterea, valorificarea şi aplicarea conştientă a LP, geometrizarea creativă 

a ELP, valorificarea motivelor ornamentale populare moldoveneşti şi a simbolicii acestora, 

transformarea ELP în structuri frontale şi volumetrice. Fiecare metodă este concretizată în 

tehnicile de bază ale imprimeului artistic: batik rece, batik fierbinte, batik în noduri, tehnici 

mixte), în procedee şi mijloace specifice. 

6. Instruirea experimentală a studenţilor conform metodologiei elaborate a favorizat 

semnificativ dezvoltarea creativităţii artistice a acestora: 

a) la nivelul construcţiei şi dezvoltării curriculare – au fost stabilite reperele pentru un posibil 

Cadru de referinţă al personalităţi creatoare în formare în artele plastice; 

 b) la nivelul procesului de creaţie: tonusul emoţional-afectiv sporit al studenţilor, motivaţia 

dezvoltată pentru munca de creaţie, pentru formarea/auotoformarea şi perfecţionarea continuă 

profesional-artistică, tendinţa permanentă de a progresa în domeniu, însoţită de perseverenţă, 

participare şi elaborare etc.; dezvoltarea de competenţe de creaţie artistico-plastică în imprimeul 

artistic; formarea/dezvoltarea unui sistem de trăsături de personalitate artistică, manifeste pe 

toate dimensiunile artei-receptării-creaţiei-evaluării; 

c) la nivelul produsului de creaţie: lucrări de imprimeu artistic elaborate conform principiilor 

generale şi specifice ale artei, conţinând implicit atitudinile artistice ale autorului.  

7. Evaluarea face parte din metodologie. S-a demonstrat, că evaluarea DCAS trebuie să se 

centreze pe aptitudinile şi atitudinile studenţilor. Evaluarea se face indirect, prin aprecierea 

performanţelor pe tipuri de activitate, a calităţii produselor de creaţie şi prin metoda validării 

experţilor.  

Recomandări practice: 

 1. Conceptorilor de curriculum universitar:  

  aplicarea în construcţia şi dezvoltarea curriculară a valorilor referenţialului artistic pentru 

studenţii facultăţilor de arte plastice;  

  complimentarea metodologiei de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor, inclusiv a 

celei de evaluare a capacităţilor de creaţie, a produselor de creaţie şi a trăsăturilor de 

personalitate artistică a studenţilor, cu principiile şi criteriile specifice acestui tip de activitate. 

 2. Cadrelor didactice universitare: 
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  elaborarea şi realizarea discursului instructiv-educativ şi pe principiile şi metodologia de 

dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor;  

  valorificarea personalităţii creatoare a studenţilor ca şi factor-cheie de formare profesional-

artistică a acestora. 
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Anexa 1. Chestionarul 1 

Prenumele ................................... Numele ..................................... Data testării ...................... 

Grupa .................................. Vârsta ...................... Facultatea .................................................. 

Specializarea .................................... 

TESTUL I. Elementele limbajului plastic în corelaţie cu formele geometrice; corelaţia 

elementelor limbajului plastic cu tehnicile de bază a imprimeului artistic – batik. 

Proba I. Studierea limbajului plastic în realizarea compoziţiilor decorative frontale la 

obiectul de Artă textilă - Imprimeul artistic. 

1. Elementele de bază ale limbajului plastic sunt: 

a) ............................................................................................................................ ..................... 

b) ................................................................................................................................................ 

c).................................................................................................................................................. 

d)................................................................................................................................................. 

e).................................................................................................................................................. 
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f) ................................................................................................................................................. 

2. Numiţi şi desenaţi, în spaţiul rezervat, elementele limbajului plastic: 

a) geometrizate (frânte)............................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

b) geometrizate (curbe)............................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

...... 

 

c) geometrizate-creative (intuitive, expresive, liber desenate).................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

3. Numiţi elementele limbajului plastic necesare pentru executarea Imprimeului artistic - 

tehnologia batik rece: …………………..…………………………............................................... 

..................................................................................................................................................... 

Proba II. Culoarea. Studiul simbolic şi psihologic al culorilor de bază. Aplicarea intuitivă a 

simbolicii culorilor în realizarea compoziţiilor decorative frontale. 

1. Caracteristici psihologice ale simbolurilor şi culorilor de bază: 

a) alb - ........................................................................................................................................ 

b) negru - ................................................................................................................................... 

c) verde - .................................................................................................................................... 

d) albastru - ................................................................................................................................ 

e) roşu - ...................................................................................................................................... 

f) galben - ................................................................................................................................... 

g) oranj - ..................................................................................................................................... 

h) violet - .................................................................................................................................... 

2. Gama coloristică depinde de factorul cromatic (gama rece, gama caldă). Culorile sunt 

clasificate convenţional astfel: 

a) gama de culori reci: .............................................................................................................. 

b) gama de culori calde: ............................................................................................................ 

c) acromatice: ............................................................................................................................ 



 181 

Proba III. Imprimeul artistic (batik) - tehnologii de realizare a compoziţiei decorative 

frontale în material. 

1. Numiţi tehnologiile de bază în realizarea imprimeului artistic (batik): ................................. 

2. Mijloacele materiale în realizarea tehnologică a imprimeului artistic 

a) batik rece: ............................................................................................................................... 

b) batik fierbinte: ........................................................................................................................ 

c) batik în noduri: ....................................................................................................................... 

3. Clasificarea şi prepararea coloranţilor pentru executarea tehnologică a imprimeului 

artistic: 

a) clasificarea coloranţilor.......................................................................................................... 

b) prepararea coloranţilor ........................................................................................................... 

4. Ţesături folosite pentru executarea imprimeului artistic: 

a) în tehnologia batik rece: ........................................................................................................ 

b) în tehnologia batik fierbinte: ................................................................................................. 

c) în tehnologia batik în noduri:................................................................................................. 

5. Procesul tehnologic (metodica executării compoziţiei decorative frontale în tehnologia 

batik rece: Tema,.... procesul de executare ................................................., lucrare finală): 

a) tehnologia batik rece:......................................................................................... 

b) tehnologia batik fierbinte:.................................................................................. 

c) tehnologia batik în noduri:................................................................................. 

 

Anexa 2. Chestionarul 2 

Prenumele ................................... Numele ..................................... Data testării ...................... 

Grupa .................................. Vârsta ...................... Facultatea .................................................. 

Specializarea .................................... 

TESTUL II. Studierea şi aplicarea motivelor ornamentale în compoziţii creative. 

1. Selectarea pe grupe mari a formelor ornamentale propuse mai jos (antropomorfe, 

zoomorfe, geometrizate). 

Formele ornamentale sunt:  

Geometrizate:.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

Zoomorfe: ................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Antropomorfe:............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

2. Elementele limbajului plastic în corelaţie cu motive ornamentale (în prezentarea plastică) 
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motive ornamentale (elemente de expresie plastică stau la baza construirii ornamentului în 

realizarea creativă plastică). 

2.1. Numiţi elementele de bază ale limbajului plastic: 

..................................................................................................................................................... 

2.2. Numiţi motive ornamentale geometrice: 

..................................................................................................................................................... 

2.3. Desenaţi elementele geometrizate ale limbajului plastic şi formele ornamentale. Urmăriţi 

corelaţia elementelor geometrizate ale limbajului plastic cu motive ornamentale: 

Elementele geometrizate ale limbajului 

plastic 

Motivele ornamentale 

  

  

3. Simbolul geometric şi simbolul plastic. 

3.1. Desenaţi forma geometrică şi scrieţi semnificaţia simbolică a formei geometrice: 

Forma geometrică Simbolul plastic 

  

  

3.2. Desenaţi elementele de bază ale limbajului plastic, indicaţi semnificaţia simbolică a 

elementelor limbajului plastic: 

Elementele de bază ale limbajului plastic  Simbolul plastic 

  

  

 

 

Anexa 3. Transformarea elementelor limbajului plastic 
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ro

ce
d
eu

 1
 a) punctul 

 

 

b) mai multe puncte 

 

 

c) linie 

 

 

d)linie frântă 

 

e) linie frântă 

 

P
ro

ce
d
eu

 

2
 

a) punctul 

   

b) mai multe puncte 

 

c) linie 

 

d) linie curbă 

 

e) linie plastică 

 

P
ro

ce
d
eu

 3
 

a) punctul 

 

b) mai multe puncte 

 

c) linie curbă 

 

d) linie plastică 

 

e) cercul 
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P
ro

ce
d
eu

 4
 

a) punctul 

 

b) mai multe puncte 

 

c) linie 

 

d)linie frântă 

 

e) pătratul 

 

P
ro

ce
d
eu

 5
 

a) punctul 

 

b) linie 

 

c)linie curbă 

 

d) cercul 

 

e) spirala 

 

P
ro

ce
d
eu

 6
 

a) punctul 

 

b)linie 

 

c) linie frântă 

 

 

d) pătratul 

 

e) spirala 

 

P
ro

ce
d
eu

 7
 

a) linie 

 

b) linie frântă 

 

c) pătratul 

 

d) rombul 

 

e) rombul 

 

A.3.1. Transformarea elementelor limbajului plastic dela simplu la compus 
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I. Punctul se va transforma în forma ornamentală „punctul central” 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
   

II. Linia 

1. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „calea rătăcită” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „şarpe” 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3. Linia frântă se va transforma în forma ornamentală „unda apei” 

    

 

4. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „unda apei” 

   
 

 

5. Linia frântă se va transforma în forma ornamentală „unda apei” 

 

 

  
 

6. Linia frântă se va transforma în forma ornamentală „valuri” 
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7. Linia frântă se va transforma în forma ornamentală „arbore” 

 

 

 

 

    

8. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „arbore” 

 

 

 

 

  
  

III. Cercul  

1. Cercul se va transforma în forma ornamentală „soare” 

     

  
 

  

  
   

IV. Pătratul 

1. 2. Pătratul se va transforma în forma ornamentală „soare” 

  
  

 

 

     

3. Pătratul se va transforma în forma ornamentală „flori” 
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V. Dreptunghiul 

1. 2. Dreptunghiul se va transforma în forma ornamentală „flori” 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 
  

A.3.2. Transformarea elementelor limbajului plastic în motive ornamentale „geometrizate” 

 

IX. Figura omului 

1. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „figura omului” 

 

    

2. Linia frântă se va transforma în forma ornamentală „figura omului” 

     

3. Pătratul se va transforma în forma ornamentală „figura omului” 

 

 

 

    

4. Dreptunghiul se va transforma în forma ornamentală „figura omului”  
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5. Rombul se va transforma în forma ornamentală „figura omului” 

 

 

 
   

6. Punctul se va transforma în forma ornamentală „figura omului” 

 

 

 

 

 

   

A.3.3. Reprezentarea figurii umane în motive ornamentale populare 

VI. Calul 

1. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „cal” 

 

     

2. Linia frântă se va transforma în forma ornamentală „cal” 

 
 

   

3. Pătratul se va transforma în forma ornamentală „cal” 

     

4. Dreptunghiul se va transforma în forma ornamentală „cal” 
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A.3.4. Reprezentarea calului în motive tradiţionale ornamentale 

 

VII. Păsări  

1. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „păsări” 

 
 

 
  

2. Linia frântă se va transforma în forma ornamentală „păsări” 

  

 
 

 

3. Pătratul se va transforma în forma ornamentală „păsări” 

  
   

4. Dreptunghiul se va transforma în forma ornamentală „păsări” 

 

 

 

    

5. Punctul se va transforma în forma ornamentală „păsări” 

 

 

 

 

 

 

 
  

6. Rombul se va transforma în forma ornamentală „păsări” 

     

7. Cercul se va transforma în forma ornamentală „păsări” 
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A.3.5. Păsări în motive naţionale ornamentale 

 

VIII. Sirena, Inorogul, Draconul 

1. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „sirena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „inorogul” 

 

 
   

3. Linia curbă se va transforma în forma ornamentală „draconul” 

 
 

 
  

A.3.6. Fantasticul în ornamentica naţională
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Anexa 4. Realizarea metodelor de studiere şi de aplicare a elementelor limbajului plastic în 

procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi în cadrul  

cursului de artă textilă Imprimeu artistic 

 

                                    

   

A.4.1. Aplicarea motivelor ornamentale în compoziţii creative tema: „Ornamentul naţional – 

reflectarea timpului”, lucrarea practică: „Friza vieţii”, Butnaru Natalia, 2007 

 

 
 

 
A.4.1.1. Realizarea compoziţiei creative în tehnologiile de bază a imprimeului artistic 

 (fragment – compoziţia 3)
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A.4.2. Natura statică cu aplicarea motivelor ornamentale tema: „Natura statică în imprimeul 

artistic”, lucrarea practică „Dansul vaselor din lut”, Cojocari Elena, 2007  

 

 

A.4.2.1 Realizare creativă şi tehnologică a compoziţiei creative (compoziţia 1) 
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A.4.2.3 (compoziţia 2) 

 

 

A.4.2.4 (compoziţia 3) 



   

A.4.3. Transformarea formelor din natură, activizarea formelor plastice elaborate cu elementele 

limnajului plastic, compoziţia textilă din serie de panouri frontale tema: „Flora şi fauna”,  

Baraghin Victoria 2007 

 

 

A.4.3.1. Realizare creativă şi tehnologică a compoziţiei decorative (compoziţia 1) 
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A.4.3.2. (compoziţia 2) 

 

 

A.4.3.3. (compoziţia 3) 
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A.4.4. Compoziţie decorativă frontală, tema de studiu: „Текстильный орнамент и мотивы 

природы”, lucrarea de creaţie „Весенняя эйфория”, Botnariuc Larisa, 2007 

 

 

 

A.4.4.1. Realizare tehnologică a compoziţiei creative (compoziţia 1) 
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A.4.4.2. (compoziţia 2) 

 

 

 

A.4.4.3. (compoziţia 3) 
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A.4.5. Figura umană în compoziţie decorativă textilă frontală, realizată în trei panouri textile, 

 Cărăruşi Svetlana, 2007 

 

 

A.4.5.1. Realizarea tehnologică şi creativă a temei Figura umană, (compoziţia 1) 
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A.4.5.2. (compoziţia 2) 

 

 

 

A.4.5.3. (compoziţia 3) 
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A.4.6. Tema: „Bazele teoretice şi tehnologice ale imprimeului artistic”, aplicarea elementelor 

limbajului plastic şi activizarea formelor plastice în compoziţie creativă „Misterele Naturii”, 

Coşleţ Dorina, 2007 

 

 

A.4.6.1. Realizarea tehnologică a compoziţiei creative - imprimeului artistic – batik rece 

(compoziţia 1) 
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A.4.6.2. (compoziţia 2) 

 

 

 

A.4.6.3. (compoziţia 3) 
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A.4.7. Tema de studiu: „Цвет в текстильном искусстве”, aplicarea elementelor limbajului 

plastic în realizarea temei creative: „Время равноденствия”, Ivancenco Irina, 2007 

 

   

A.4.7.1. Etapa finală în realizarea creativă şi tehnologică a compoziţiei creative (compoziţia 2, 3) 
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A.4.8. Figura umană în compoziţie textilă decorativă tema de studiu: „Принцыпы организации 

орнаментальных мотивов в современном батике”, 

lucrarea de creaţie „Воины востока”, Zagadailova Ana, 2008 

 

 

A.4.8.1 Proiect artistic 
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A.4.8.2. Realizarea compoziţiei creative în serie de panouri în domeniul artei textile 
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A.4.9. Studiul motivelor ornamentale naţionale în compoziţii creative textile tema: „Ornamentul 

naţional în arta textilă contemporană”, tema creativă „Tezaur naţional”, Halupa Vera, 2008 

  

 

A.4.9.1. Realizarea tehnologică a compoziţiei creative textile (compoziţia 1) 
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A.4.9.2. (compoziţia 2) 

 

 

 

A.4.9.3. (compoziţia 3) 
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A.4.10. Tema de cercetare: „Studiul şi aplicarea culorii în arta textilă”, realizarea tehnologică şi 

creativă a lucrărilor practice „Anotimpurile”, Dormenco Valentina, 2008 
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A.4.11. Tema de studiu: „Inflexiunea formei, concept şi expunere în arta textilă”, lucrarea 

practică: „Aspecte” peisaj, Roşca Elena, 2008 

 

  

A.4.11.1. Realizarea tehnologică şi compoziţională a compoziţiei creative Peisaj 
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A.4.12. Figura umană realizată în serie de panouri decorative tema de studiu: „Основные 

средства гармонизации композиции в текстильном искусстве”, lucrarea de creaţie 

„Египетская трилогия”, Pintea Tatiana, 2008 

 

 

A.4.12.1. Executarea tehnologică a compoziţiei creative (compoziţia 1) 
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A.4.12.2. (compoziţia 2) 

 

 

 

A.4.12.3. (compoziţia 3) 
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A.4.13. Aplicarea elementelor studiate din natură tema de studiu: „Применение орнамента в 

текстильном искусстве”, lucrarea de creaţie „Цветочная фантазия”,  

Gorodeţcaia Mariana, 2008 

 

 

A.4.13.1. Stilizarea şi transformarea elementelor din natură în forme plastice decorative 

(compoziţia 1) 
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A.4.13.2. (compoziţia 2) 

 

 

 

A.4.13.3. (compoziţia 3) 

 



 212 

 

A.4.14. Aplicarea imprimeului artistic – batik în Design Interior,  

Draperie, Sidoruc Ana, 2005 

 

 

 

 

 



 213 

 

A.4.15. Aplicarea imprimeului artistic – batik în Design Interior,  

Draperie, Cuhut Olga, 2008 
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A.4.16. Aplicarea imprimeului artistic – batik în Design Interior,  

Draperie, Fucedji Natalia, 2008 
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A.4.17. Aplicarea imprimeului artistic – batik în Design Vestimentar, Roşca Natalia, 2008 
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A.4.18. Realizarea temei creative Structuri frontale, tema de studiu: „Композиция в 

текстильном искусстве”, lucrarea de creaţie „Морская радуга”, Onofriiciuc Alexandra, 2008 

 

 

A.4.18.1. Executarea tehnologică a compoziţiei creative (fragment) 
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A.4.19. Structuri frontale, Domenti Lucia, 2007 
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A.4.20. Structuri frontale, Bandalac Ana, 2007 
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A.4.21. Structuri volumetrice, Fucedji Natalia, 2008 
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A.4.22. Structuri volumetrice, Domenti Lucia, 2008 
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A.4.23. Structuri volumetrice, Sârbu Natalia, 2008 
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A.4.24. Elaborarea structurilor volumetrice – proiect artistic 
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A.4.25. Realizarea tehnologică şi creativă a structurilor volumetrice elaborate în cadrul cursului 

de Arta textilă Imprimeu artistic 

 

 

 

 



 224 

 

A.4.26. Figura umană în compoziţii creative decorative frontale tema de studiu: „Изучение и 

применение индейского орнамента в текстильном искусстве”, lucrarea de creaţie 

„Затерянный мир майя”, Nicolaeva Diana, 2009 

 
 

 
A.4.26.1. Executarea tehnologică a compoziţiilor creative pe etape  

(prelucrarea conturului cu soluţie de rezervă) 



 225 

 

 
 

 

 

A.4.26.2. Executarea tehnologică a compoziţiilor creative pe etape (prelucrarea formelor plastice 

cu coloranţi în gama cromatică în corespundere cu schiţa de bază aprobată) 
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A.4.26.3. Compoziţia creativă realizată în tehnica de bază a imprimeului artistic - batik rece, 

prezentarea finisată expoziţională (etapa finală) 
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A.4.27. Elaborarea formelor plastice, activizarea formelor plastice cu elementele limbajului 

plastic în compoziţii textile tema de studiu: „Применение принципов формообразования в 

стиле модерн в текстильном искусстве”, lucrarea de creaţie „Хариты”,  

Sorocopudova Eugenia, 2009 

 

 

A.4.27.1. Proiect artistic 
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A.4.27.2. Tehnologia executării compoziţiilor creative pe etape  

(prelucrarea conturului cu soluţie de rezervă) 
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A.4.27.3. Executarea compoziţiilor creative pe etape (prelucrarea formelor plastice cu coloranţi 

în gama cromatică în corespundere cu schiţa de bază aprobată) 



 230 

  
 

 
A.4.27.4. Compoziţia creativă realizată în tehnica de bază a imprimeului artistic - batik rece  

(etapa finală) 
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A.4.28. Studiul elementelor din natură, stilizarea, transformarea, activizarea formelor plastice 

elaborate cu elementele limbajului plastic tema:  

„Compoziţia decorativă în procesul elaborării lucrărilor de creaţie la arta textilă”,  

lucrarea practică „Evantaiuri de culori”, Cernica Eugenia, 2009 

 

 

A.4.28.1. Proiect artistic 
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A.4.28.2. Executarea tehnologică a compoziţiilor creative pe etape  

(prelucrarea conturului cu soluţie de rezervă) 
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A.4.28.3. Executarea compoziţiilor creative pe etape (prelucrarea formelor plastice cu coloranţi) 
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A.4.28.4. Compoziţia creativă realizată în tehnica de bază imprimeu artistic - batik rece  

(etapa finală) 
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A.4.29. Tema de studiu: „Aplicarea culorii în arta textilă”, lucrarea practică creativă 

 „Pasărea măiastră” Josan Veronica, 2009 

 

 

A.4.29.1. Proiect artistic 
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A.4.29.2. Executarea compoziţiilor creative pe etape  

(prelucrarea conturului cu soluţie de rezervă) 
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A.4.29.3. Compoziţia creativă realizată în tehnica de bază a imprimeului artistic - batik rece 

 (etapa finală) 
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A.4.30.1. Stilizarea realistă a formelor din natură, în gama de culori cromatice, 2009 

 

 

A.4.30.2. Realizarea compoziţiilor creative în gama de culori cromatice,  

Flora, Cuhut Olga, 2009 
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A.4.30.3. Compoziţie creativă în gama de culori cromatice, stilizarea realistă a formelor din 

natură, Domenti Lucia, 2009 

 

 

A.4.30.4. Flora, realizarea compoziţiilor creative în gama de culori cromatice,  

Bandalac Ana, 2009 
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A.4.30.5. Realizarea compoziţiilor creative în gama de culori cromatice, Ţurca Natalia, 2009 

 

 

A.4.30.6. Realizarea compoziţiilor creative în gama de culori cromatice, 2009 
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A.4.31.1. Realizarea acromatică a compoziţiilor creative, Structuri frontale, textile, metal, 2009 

 

 

A.4.31.2. Structuri frontale, realizarea compoziţiilor creative în culori acromatice, 

 textile, sticlă, lemn, Cuhut Olga, 2009 
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A.4.31.3. Executarea Stucturilor frontale compoziţiilor creative în culori acromatice,  

Domenti Lucia, 2009 

 

 

A.4.31.4. Realizarea compoziţiilor creative în gama de culori acromatice, Bandalac Ana, 2009 
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A.4.31.5. Structuri frontale, realizarea compoziţiilor creative în gama de culori acromatice, 

metal, textilă, Crasnobaev Natalia, 2009 

 

 

A.4.31.6. Realizarea Structurilor frontale în culori acromatice, Ţurca Natalia, 2009 
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A.4.32.1. Aplicarea motivelor ornamentale naţionale în compoziţie decorativă textilă,  

tema de cercetare: „Ornamentul naţional – intersecţie de materie şi spirit” schiţa în ton, Tricolici 

Olga, 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.32.2. Schiţa în culoare 
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A.4.32.3. Executarea tehnologică, prelucrarea compoziţiei cu soluţie de rezervă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.32.4. Prelucrarea lemnului cu ornamentica tradiţională 
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A.4.32.5. Executarea tehnologică, prelucrarea formelor plastice cu culoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.32.6. Tema creativă: „La poarta neamului”, prezentarea lucrării textile la expoziţie/examen 

(etapa finală) 


