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Tema 4

Pentru această temă am pornit de la studiul 
unui element natural de origine vegetală  și 
am dezvoltat un obiect de design seriabil.

Planta pe care am ales-o a fost dracul de mare 
sau ciulinul de baltă, numele științifi c fiind 
‘‘trapa natans’’. Aceasta este o plantă             
plutitoare, cu tulpini subacvatice ce pot crește 
până la 4-5 metri, în apele dulci în Europa 
și Asia.Fructele sale se consumau încă din      
Preistorie, iar în China și India erau ofrande 
pentru zei.

Au un miez alb, mai mic decat cel al unei 
castane, dulceag la gust, bogat in amidon,       
proteine, calciu, fosfor, vitamina B1, B2 si C.

Fructul ciulinului de baltă
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Studiu vegetal 
schițe explorare formă
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Studiu vegetal 
ilustrație botanică

În desenul alăturat am reprezentat floarea 
galbenă înconjurată de frunzele care plutesc 
pe suprafața apei  legate de tulpină. Fructul 
este alcătuit dintr-o cochilie inchisă la culoare, 
dură cu țepi înăuntrul careia se află un  miez 
alb și moale. 

Ilustrația a fost abordată în primă instanță  în 
acuarelă și creioane colorate pe hârtie, apoi
scanată și ajustată în Photoshop,  mărindu-i 
contrastul  și  luminozitatea pentru a o  
încadra în mediul digital într-un mod cât mai  
clar.
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Releveu vegetal
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Desen stilizat decorativ
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Linogravură
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Model broderie
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Schițe obiect
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Randări Vesna

Vesna este un produs cu funcțiuni multiple 
care se inspiră din cele 4 elemente 
primordiale: apă, foc, aer și pământ. Obiectul 
este alcătuit dintr-un element central  
ceramic, un recipient din sticlă și 4 picioare 
din lemn. Aceste 3 elemente împreună sau 
separat oferă posibilitatea de a deveni o vază 
de flori, un suport pentru lumânare, bețișoare 
parfumate și opaiț. Fiecare funcțiune este 
tributară unuia dintre acestea.
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Desene tehnice

165 150  

TEMA 4 Etapa de lucru 6

Vas asamblat

Scara 1:2

TEMA 4 Etapa de lucru 6

Recipient sticlă și vas ceramic

Scara 1:2
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TEMA 4 Etapa de lucru 6

  Picioare și inel din lemn 

Scara 1:2
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Picioare din lemn 

Scara 1:2
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Apă
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Aer
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Foc



46 47

Pământ
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Making of
machetă

În realizarea machetei vasului ceramic am 
primit sprijinul ceramistei Sandra Berghianu .  

2. Obiectul a fost realizat din două bucăți, ce 
au fost lipite ulterior cu o pastă specială pe 
suprafața vibrată prelucrată pentru a facilita 
îmbinarea celor două.

1. Materialul a fost preparat înainte de 
către Sandra din gresie. Apoi a făcut un 
bulgăre și l-a centrat  pe roata olarului, iar 
cu mâinile umezite a început să-l rotească 
și să-l modeleze treptat într-o formă conică 
asemenea conceptului.
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4. După finalizarea modelării, obiectul ceramic 
a fost pus în cuptor pentru prima coacere de 
biscuitare la peste 1200 de grade Celsius.

3. În următoare etapă, macheta a trecut prin 
operațiunea de substracție a surplusului de 
material cu scopul netezirii și uniformizării 
acestuia.
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6. Macheta a fost îmbăiată în glazura neagră      
(vasul negru din imagine) și pusă, după 
uscare, pentru a doua ardere  în cuptor.

5. După prima ardere, Sandra a preparat 
macheta pentru procesul de glazurare. Prima 
dată a aplicat un strat de ceară la gura vasului 
pentru a putea fii scufundat în soluția colorată 
și a nu se prinde vopseaua de partea aceea 
deoarece în cuptor a fost poziționat cu gura în 
jos și nu s-a scurs pe margine.
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7. Macheta vasului ceramic a fost finalizată. 8.Suportul de susținere a fost tăiat la CNC, la 
atelierul WorkWork din București.
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9.În asamblare am întâmpinat probleme, 
deoarece baza piciorului nu stă pe suprafața 
fină a mobilei, deci structura cade. Astfel, am 
ajuns la concluzia că pe talpa acestuia trebuie 
pus un material din cauciuc pentru susținere.

O altă problemă care a apărut pe care nu 
am sesizat-o la etapa de proiectare este 
aceea că cercul nu poate sta pur și simplu pe 
picioare, asamblându-se foarte greu și având 
o structură foarte fragilă ce poate cădea  
imediat. O soluție la aceasta ar fi tăierea unor 
mici incizii la nivelul  cercului în care să poată 
fi introdusă partea de sus a piciorului și să stea  
neclintită
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Costuri producție

Piese componente Vas ceramică Inel și picioare lemn

Dimensiuni piese componente

Materie primă piese componente Furnizori
Preț unitar / 

lei

Gresie Sandra Berghianu 50 50

Lemn Work work 55 55

Total producție .

TVA 19% 30.00 RON

Total cu TVA . 50.00 RON 85.00 RON

Tehnici
modelare, ardere și 

glazurare
debitare

Tiraj / bucata

TOTAL Cost producție

Machetă

10

1,350.00 RON



60 61

Identitate vizuală
nume

Inițial, am  numit obiectul ‘‘Hestia’’ asemenea 
zeiței focului și a căminului familial din Grecia 
Antică deoarece îmi doream să aduc căldura 
și liniștea asociată cu aceasta în prezent.
Însă era orientat predominant spre elementul 
focului și mai puțn pe celelalte trei.
Astfel, am creat un nume care să reprezinte 
toate cele 4 elemente corespunzătoare celor 4 
direcții cardinale care, totodată, să sune antic, 
puternic și magic.

Am decis să combin cele 4 direcții cardinale în 
numele obiectului și am făcut diverse iterații 
precum: Vestun, Sudern, Nestee, Vesa, Sevna, 
Nsva, Senva, Ensva, Estera, Nordun, Vestare și 
Vesna.

Am ales ‘‘VESNa’’ - Vest, Est, Sud și Nord
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Identitate vizulă
logo-iterații de formă
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Identitate vizulă
logo-variante preliminare

Prima dată când am ținut  în mână planta 
de la care am pornit demersul creativ în 
crearea unui obiect funcțional am constatat 
că seamănă cu o busolă. Văzută de sus, planta 
seamănă cu roza vânturilor, observație făcută 
și în primele schițe de studiu.

Astfel, acest demers mi-a oferit elementul 
potrivit pentru a crea consistență și 
semnificație în reprezentare îmbinându-se 
perfect ca o piesă de puzzle.



68 69

Identitate vizuală
logo-varianta finală
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Identitate vizuală
text explicativ concept text comercial

Mersul lumii s-a schimbat însă credințele 
vechi nu s-au pierdut. Legendele și miturile 
trăiesc așa cum o faceau odinioară.Ele 
sălășluiesc în altă forme adaptate în: filme, 
benzi desenate, poezii,  cărți, jocuri video, 
figurine.Zeii, eroii de legendă, creaturile 
înfricoșătoare, titanii, nimfele, giganții, zânele, 
vrăjitoarele și dragonii  sunt la fel de prezenți 
în ziua de astăzi.

Vesna, modelată asemenea unei zeități antice 
protectoare, este un produs cu funcțiuni 
multiple, inspirat din cele 4 elemente 
primordiale care se află la baza existenței 
noastre: apă, foc, aer, pământ și stau drept 
strajă în cele 4 puncte cardinale: nord, sud, 
vest și est pentru a oferi liniște și călăuzire.

Vesna este un produs cu funcțiuni multiple 
care se inspiră din cele 4 elemente   
primordiale: apă, foc, aer și pământ. Obiectul 
este alcătuit dintr-un element central  
ceramic, un recipient din sticlă și 4 picioare 
din lemn. Aceste 3 elemente împreună sau 
separat oferă posibilitatea de a deveni o vază 
de flori, un suport pentru lumânare, bețișoare 
parfumate și opaiț. Fiecare funcțiune este 
tributară unuia dintre acestea.
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Ambalaj
schițe
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tehnica de serie limitată - cutt out manual sau 
laser

tehnica de serie - grafică imprimată
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Ambalaj
desfășurare

170 

170 

510

20  
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AmbalajAmbalaj
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Costuri producție
tehnică de serie limitată

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6

Machetă

Piese componente Cutie cilindrică Ambalaj negru Cutt-out  hârtie albă

Dimensiuni piese componente

Materie primă piese componente Furnizori Preț unitar / lei

Carton Pictor shop 6.00 RON 6.00 RON

Hârtie neagră 1G0X100 CM Pictor shop 9.00 RON 9.00 RON

Hârtie  albă 50X70 CM Pictor shop 3.50 RON 3.50 RON

Hârtie colorată, diverse culori Pictor shop 8.00 RON 8.00 RON

Manoperă . 20 RON/hr 40

Total . 6 9 52.50 RON

Tehnici tăiere, lipire lipire cutt-out

Tiraj / bucata 10

TOTAL Cost producție 675.00 RON
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Costuri producție
tehnică de serie

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5

Machetă

Piese componente Cutie cilindrică Grafică imprimată

Materie primă piese componente Furnizori Preț unitar / lei

Carton Pictor shop 6.00 RON 6.00 RON

Hârtie autocolantă Tipografie 15.00 RON 15.00 RON

Manoperă . 20 RON/hr 0.5

Total . 6.00 RON 25.00  RON

Tehnici tăiere, lipire lipire

Tiraj / bucata 10

TOTAL Cost producție 310.00 RON
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Tema 5

Pe perioada anului Universitar, am vizitat 
ateliere și fabrici de producție, învățând mai 
bine cum se fac obiectele. De aceea în această 
temă am avut de ales o tehnică ce m-a atras 
mai mult și am proiectat un obiect ce a fost 
discutat cu unul dintre colaboratorii noștri.

Am ales să proiectez un suport din lemn 
pentru  recipientele interschimbabile din 
sticlă ale vasului ceramic Vesna. Obiectul 
este proiectat dintr-o bucată de lemn care se 
termoformează pentru a căpăta și a căpăta o 
formă semicirculară. Decupajele circulare se  
vor face la   CNC.
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Schițe
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TEMA 5 Etapa de lucru 6

Suport recipiente 

Scara 1:2

TEMA 4 Etapa de lucru 6

Recipient sticlă și vas ceramic

Scara 1:2
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TEMA 4 Etapa de lucru 6

Recipient sticlă și vas ceramic

Scara 1:2
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TEMA 4 Etapa de lucru 6

Recipient sticlă și vas ceramic

Scara 1:2
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TEMA 4 Etapa de lucru 6

Recipient sticlă și vas ceramic

Scara 1:2
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TEMA 4 Etapa de lucru 6

Recipient sticlă și vas ceramic

Scara 1:2
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TEMA 4 Etapa de lucru 6

Recipient sticlă și vas ceramic

Scara 1:2
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TEMA 4 Etapa de lucru 6

Recipient sticlă și vas ceramic
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Randări
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Chestionar

1. Cum ai descrie experiența de atelier 
din acest an?
 
Experiența de atelier din acest an a fost una practică ce 
m-a ajutat să capăt noțiuni dincolo de simpla proiectare 
a obiectelor pe hârtie. Am obținut cunoștințe valoroase 
pentru abordarea procesului de producție industrial. Pe 
plan teoretic am acumulat, de asemenea, cunoștințe   
ce mă vor ajuta în viitor. Consider că toate abordările 
prin care am trecut pentru a-mi crea designurile 
propuse mi-au îmbunătățit cunoștințele la nivel teoretic 
și practic despre materiale, mijloace de producție și 
posibilitățile reale din această lume. 

Întrucât, atunci când proiectam un obiect mă  
concentram pe partea creativă și foarte puțin pe modul 
de producere al acestuia în  parametrii corespunzători 
lumii reale. Astfel, experiența de atelier din acest an,  
mi-a  oferit cunoștințele necesare pentru a-mi schimba 
abordarea dintr-una strict creativă spre una practică 
adaptată nevoilor și limitelor producției.

2. Care dintre problemele legate de 
școală sesizate la începutul anului 2      
și-au găsit rezolvarea pe
parcusul anului?

O problemă  care și-a găsit rezolvarea pe parcursul 
anului a fost îmbinarea intereselor studenților și 
pasiunile  acestora cu temele de atelier și dezvoltarea 
acestora în proiecte tangibile cu posibilități 
nenumărate. Faptul că am putut să creez obiecte și 
spații care mă defineau la un anumit nivel a fost o  
experiență extraordinară care mi-a dovedit că se poate, 
în fapt, să găsești o cale de mijloc între ceea ce iubești și 
ceea ce trebuie să faci.

O altă problemă care, consider că și-a găsit rezolvarea, 
este lacuna dintre practic și teoretic. În acest an 
am obținut atât informații teoretice despre cum 
funcționează, cum se construiește un design și cum 
se susține pe piață, dar și cum se produce de la 
profesioniști din domeniul tehnologiilor de specialitate 
văzând cu ochii mei ce este posibil și ce nu prin vizitarea 
de ateliere de producție. 

4
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5. Ce sfaturi ați da cadrelor didactice 
pentru a-și îmbunătăți lucrul cu 
studenții?

Aș sfătui cadrele didactice să asculte și să înțeleagă ce 
interese are studentul și care sunt pasiunile acestuia 
pentru a le încadra în proiectele abordate deoarece 
studentul va dori să investească timp și efort pentru a le 
duce la bun sfârși, obținând, de asemenea, un rezultat 
excepțional.  

4 5 

Un alt avantaj a fost acela al îmbinării pasiunilor mele 
cu obiectele pe care le-am proiectat și observarea că 
acestea capătă o substanță aparte, ceea ce m-a făcut să 
realizez că aș putea aborda această metodă în profesia 
mea.

3. Care probleme persistă încă?

Problemele care persistă ar fi  lipsa unui atelier de 
producție dotat cu materiale necesare și specialiști 
în cadrul facultății ceea ce îngreunează posiblitățile 
studenților care trebuie să caute ajutor de specialitate la 
ateliere de producție unde este mult mai  scump  față 
de posibilitățile financiare ale acestora.

Un alt dezavantaj este acela al lipsei fondurilor pentru 
realizarea machetelor, fapt ce îngreunează eficacitatea 
prototipurilor realizate și dezvoltarea proiectelor cu 
potențial de a exista pe piață.

4. Descrie câteva lucruri care consideri 
că au fost benefice pentru formarea ta 
ca profesionist?

Cum am menționat mai sus, a fost foarte benefic să 
vizitez ateliere de producție pentru a înțelege care sunt 
limitele de producere ale obiectelor în lumea reală 
deoarece ceea ce proiectezi pe hârtie nu corespunde 
întotdeauna cu ceea ce este posibil.

5 
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6. Spre ce direcție în design ai merge 
după terminarea facultății? Te rog să 
argumentezi.
 
După terminarea facultății mi-am stabilit deja 
traiectoria pe care vreau  să o urmez nu este un 
domeniu al designului, dar este un domeniu artistic 
care necesită cunoștințe dobândite aici în facultate, fapt 
pentru care sunt recunoscătoare. 

Îmi doresc să profesez în industria jocurilor video și a 
filmelor ca artist de concept pentru scene, personaje, 
obiecte sau cadre de film și să lucrez în proiecte diverse 
care să-mi ofere oportunitatea de învăța constant 
despre culturi, obiceiuri , tradiții, istorie și geografie. 

Designul m-a învățat să am o gandire structurată și 
adaptată posibilităților reale ale lumii din punct de 
vedere al proiectării și construcției obiectelor, dar și a 
elementelor naturale. Am învățat că fiecare element 
din această lume, un obiect, un om, o civilizație, există 
datorită  anumitor factori și este adaptat mediului și 
dezvoltă o relație de reciprocitate cu lumea din jur. 
Fiecare are o structură internă pe care se contruiește și  
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