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“Vom porni de la studiul elementelor naturale 
de origine vegetală și vom dezvolta un obiect de 
design seriabil.”
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 Pentru a dezvolta această temă am ales să merg pe ideea unui 
obiect inspirat de la elementul natural ciupercă, împreună cu pasiunea 
mea pentru cultura Americii La�ne și a muzicii afro-caraibiene.
 

 Am creat un corp de iluminat decora�v, având ca element princi-
pal o pălărie tradițională mexicană, u�lizată de către cântăreții de 
muzică populară în Mexic, pe numele lor auten�c, mariachi.



 Am ales să ilustrez, să mă inspir și sa 
creez un obiect plecând de la elementul natural, 
ciupercă.

 Ciupercile au fost u�lizate de sute de ani 
atât ca ingredient principal în bucătărie cât și în 
medicină. Sunt de obicei clasificate ca fiind 
legume, dar de fapt acestea aparțin regnului 
Fungi.

 Ciupercile sunt peste 14.000 de soiuri, 
din care doar 3.000 sunt comes�ble, iar 700 au 
proprietați medicinale. În �mp ce un procent 
scăzut sunt recunoscute ca fiind otrăvitoare. 
Multe persoane au făcut o pasiune pentru cule-
sul ciupercilor, însă iden�ficarea celor comes�-
bile față de cele otrăvitoare este o problemă: 
culoarea, forma și mărimea pot fi înșelătoare. De 
aceea, este foarte importantă cunoaștea exactă 
a unor specii.

 

h�ps://clicksave.co.za/product/white-bu�on-mushrooms/
h�ps://dieta.romedic.ro/aliment/ciuperci

h�ps://www.medicalnewstoday.com/ar�cles/278858
h�ps://dieta.romedic.ro/aliment/ciuperci05



 În �mpul faraonilor, ciupercile erau 
cunoscute ca delicatese, iar grecii credeau că 
acestea asigură puterea soldaților în luptă. 
Romanii spuneau despre ciuperci că sunt un dar 
de la zei și erau servite doar în ocazii fes�ve. De 
partea celalaltă, chinezii considerau ciupericile, 
un aliment sănătos. În tradiția multor culturi 
incluzând Rusia și Mexic, se considera că cei care 
consumă ciuperci au puteri supranaturale.
 

 

 Ciuperca este alcatuită dintr-un picior și 
o pălărie cărnoasă. Sub această pălărie, lamele 
roz sau închise la culoare sunt dispuse în raze. 
Piciorul și pălăria cons�tuie un întreg, carpofor-
ul, care este partea vizibila a ciupercii. În afara 
de acesta, ciuperca desfășoară sub pamânt o 
rețea de filamente subțiri și fragile-miceliul.
Miceliul joacă rolul unei rădăcini: extrage din sol 
și din resturi vegetale apa și alimentele de care 
ciuperca are nevoie pentru a se dezvolta.

 

h� ps : / /co m m o n s .w i k i m e d i a . o rg / w i k i / F i l e : Ps i l o c y -
be_azurescens_123020.jpg

h�ps://www.co�dianul.ro/cele-mai-spectaculoase-ciuper-
ci-din-lume/ 06
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SOLANGE

 
 Am ales să merg pe ideea unui corp de iluminat 
cu partea de sus formată dintr-o pălărie, decizia finală 
fiind o bază tubulară mai lată în partea de jos și mai 
îngustă sus, iar abajurul am ales să fie o pălărie 
tradițională mexicană denumită sombrero. 

   
 Această alegere denotă veselie și tradiție, fiind 
un port specific al muzicienilor populari mexicani de-
numiți mariachi.  Având drept inspirație elementul 
natural, ciupercă, am creat un corp de iluminat folos-
indu-mă de cele doua elemente principale ce alcătu-
iesc ciuperca, și anume picior și pălărie. Așa spusa 
pălărie prezintă o mică înclinație, oferind un design 
plăcut, asimetric și elegant. 
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CONCEPEREA FORMEI



ABAJURUL
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 1. Am înfășurat 
pe o s�clă de 0.5l ziare 
în așa fel încât acestea 
să formeze un trunchi 
cilindric, cât mai 
aproape de conceptul 
inițial. Am folosit 
scotch de hâr�e 
pentru a lipi între ele 
fășiile de ziar.

 2.  După ce am 
pus destule ziare 
pentru a ajunge la o 
formă apropiată de 
schița inițială a lămpii, 
am aplicat aracet com-
binat cu apă împreună 
cu bucățele de ziare 
rupte, pentru a întări 
și a nivela suprața deja 
creată. 



 3. După primul strat de papi-
er-mâché, am așteptat să se usuce, apoi 
am adăugat un al doilea strat pentru o 
rezistență și mai mare.

 ...și al treilea strat.



 4. Pentru bor, am decupat o 
formă rotundă pe care am acoperit-o 
ulterior cu ziare și aracet cu apă.

 6. Am unit părțile componente 
folosind scotch de hâr�e, ajungând 
as�el la forma completă a pălăriei.

 7. Apoi am acoperit totul cu 2 
straturi de papier-mâché.

 5. Pentru calotă, am folosit un 
con de hâr�e, acoperit tot de ziare si 
aracet cu apă.



 8. Pentru lumină am folosit un 
bec E-27 LED cu o putere de 470 
lumens cu lumină albă, caldă.

 9. Pentru lumină am folosit un 
bec E-27 LED cu o putere de 470 
lumens cu lumină albă, caldă.

 10. Susținerea abajurului este 
dată de 2 rame de sârmă ce se afla în 
interiorul pălăriei, 4 picioare ce 
conectează abajurul de bază și un 
cerc ce le susține.

 11. As�el am ajuns la forma 
finală a machetei. 










