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Morfologie și design de produs
tema 4

descrierea temei
CARLA SZABO:
Vom porni de la studiul elementelor naturale de origine vegetală și vom dezvolta un obiect de 
design seriabil.
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desen tehnic și ilustrație
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...respiră și inspiră. Simți deja parfum de eucalipt? Acum închide ochii și gândește-te ce te face fericit. 
Același lucru l-am făcut și eu, iar răspunsul m-a inspirat în procesul generării produsului meu.

Te simt
în razele de soare și

în culorile pastel
și în cuvinte apăsătoare

sau altele
de orice fel.

Te simt cănd
desenez aiurea sau

când zâmbesc 
fără motiv.

Te simt chiar și când
simt prea mult

și altfel
n-am cum să-mi exprim

emoțiile
care acum

fără-ndoială duc spre tine.
Căci cumulul de tot ce simt

înseamnă numai
fericire.
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linogravură
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text



18 19

text descriptiv comercial text explicativ concept
Moti este jocul interactiv, structurat pe litere, cuvinte și ilustrații, care stârnește creativitatea și imaginația, îi face pe copii 
să învețe și să creeze cuvinte și povesti. 

Mereu vom ține minte profesorul preferat, implicat, care a găsit cele mai interesante metode de a ne preda. Și cum 
primele experiențe în școală și primele lecții învățate rămân cele pe care nu le vom uita, Moti te poate ajuta să rămâi 
profesorul îndrăgit de toți. 

Pe mine mă fac fericită cuvintele, așadar ele se află în mijlocul conceptului meu. Obiectul propus aduce în atenție mod-
ul educativ și creativ prin care cadrele didactice îi pot face pe copiii să se folosească de cuvinte, dar și de ilustrații, pent-
ru a transmite o poveste.

Jocul conține o sfoară, metaforă pentru firul epic, pe care se pot pune diferite piese cu ilustrații, cu scopul de a exprima 
un mesaj. Unul dintre jucători citește un cartonaș cu o poveste sau cu o poezie și prin piesele ilustrate trebuie să îl facă 
pe celălalt jucător să spună, cât mai aproape de realitate, povestea sau poezia inițială. 

Jocul se poate personaliza prin intervenția asupra poveștilor, și chiar a pieselor de joc, având posibilitatea de a scrie sau 
ilustra cartonașele și piesele goale.
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documentare
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ilustrații
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modelare
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desen tehnic obiect
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logo
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desen tehnic ambalaj 
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ambalaj
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machetă
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tabele de  producție
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Piese componente cutie săculeț piese de joc hârtie de mătase cartonașe sfoară

Dimensiuni piese componente 180x220x40 180x220 30x30x10/30x50x10 500x760 A6 (105x148) 50m/un ghem

Materie primă piese componente Furnizori Bucăți Preț unitar / lei carton ondulat textil placaj stratificat mătase (velină) carton fibra naturală/iută

Placaj 10 mm thePlot 12 10,50 RON - - 126,00 RON - - -

Hartie de matase Ivory eMAG 1 32,67 RON - - - 32,67 RON - -

Carton ondulat în 3 straturi Cutii din carton 1 1,35 RON 1,35 RON - - - - -

Vopsea Blackboard Lime 0,5l eMAG 1 63,02 RON - - 63,02 RON - -

Material textil sac Obor 1 12,52 RON - 12,52 RON - - - -

Sfoara iuta Coretech 300g, 2 gheme Hornbach 1 11,68 RON - - - - - 11,68 RON

Cost manopera/oră

Total producție - 1 1,35 RON 12,52 RON 189,02 RON 32,67 RON 11,90 RON 11,68 RON

TVA 19% - 1 0,26 RON 2,38 RON 35,91 RON 6,21 RON 10,00 RON 2,22 RON

Total cu TVA - 1 1,61 RON 14,90 RON 224,93 RON 38,88 RON 11,90 RON 13,90 RON

Cost total cu TVA

Tehnici pliere coasere debitare router, pictat - print -

Tiraj / bucata

TOTAL Cost producție

312,22 RON

1

312,22 RON

MOTI 

moti01  machetă

20,00 RON
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Iubesc această tehnică
tema 5

descrierea temei
CARLA SZABO:
Pe perioada anului Universitar, vizităm tot felul de ateliere și fabrici. Cunoscând astfel
mai bine cum se fac obiectele, începeți să simțiți și să înțelegeți cum puteți duce la bun
sfârșit obiectul ce apare în imaginația voastră. Veți alege fiecare dintre voi, o tehnică
care vă atrage mai mult și veți proiecta un obiect ce poate fi discutat și realizat cu unul
dintre colaboratorii noștri enunțați mai sus.



62 63

documentare
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schițe
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concept de linguri realizate din ceramică și pictate manual
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chestionar
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exemple ale domeniului, ne-ar plăea să 
descoperim asta în fiecare cadru didactic.

Spre ce direcție în design ai merge după 
terminarea facultății? Te rog să argumen-
tezi. 
Mai mult decâr designul de produs m-a 
tras designul grafic. Experiența acestui an 
mi-a arătat, în mare parte, sfera de activi-
tate a unui designer de produs. Packagin-
gul mi se pare un domeniu interesant, și 
mai mult decât atât, ce se află dincolo de 
un simplu packaging. Zona de typography 
și lettering îmi stârnește, de asemenea, 
interesul. Și nu în cele din urma, designul 
de ilustrații.

Cum ai descrie experiența de atelier din 
acest an?
Organizare, comunicare, înțelegere sunt 
doar câteva cuvinte care descriu experi-
ența din acest an. Totul a fost foarte bine 
pus la punct, foarte clar și organizat în 
cel mai inteligent mod posibil. Am simțit 
implicare și sentimentul acela că cineva 
nu face doar „strictul necesar” pentru noi. 
Nu văd alt mod în care lucrurile s-ar putea 
desfășura mai bine. Cel mai bine înveți 
făcând, și asta am făcut. Am trecut prin 
toate etapele necesare din orice punct de 
vedere, de la dezvoltarea personală până 
la gândirea unui designer. 

Care dintre problemele legate de școală 
sesizate la începutul anului 2 și-au găsit 
rezolvare pe parcusul anului? 
La începutul anului 2 vorbeam despre 
cunoștințele pe care le-aș acumula, pe 
care școala mi le-ar putea oferi, atât 
teoretice cât și practice. Consider ca anul 
2 mi-a răspuns la toate întrebarile și că 
m-a introdus puțin câte puțin în această 
lume a designului. Consider că sunt acolo, 
undeva la începutul acestui drum.

Care probleme persistă încă?
Nu o pot numi neapărat o „problemă”, însă 
cred că școala ne-ar putea sprijini mai 
mult în ceea ce privește producția. Am 
putea fi mult mai uniți profesional dacă 
ne-am ajuta reciproc, de exemplu între 
secții. Adică, de exemplu dacă pentru 
produsul meu aș avea nevoie să lucrez 
în ceramică, să pot face acest lucru la 
secția de ceramică. Să avem aparatura 

necesară, în primul rând. Experiența aces-
tui an ne-a învățat cum să colaborăm cu 
diverși oameni din domeniu. De ce să nu 
colaborăm între noi?

Descrie câteva lucruri care consideri că 
au fost benefice pentru formarea ta ca 
profesionist? 
Anul acesta toate activitățile s-au des-
fășurat sub sfera cunoașterii. Atât cu-
noaștera noastră individuală, cât și 
cunoașterea profesiei. Primul pas a fost 
descoperirea de sine, ceea ce a ajutat 
la formarea noastră ca viitori designeri. 
Consider un lucru foarte important să te 
cunoști pe tine ca individ, ca apoi să îți 
găsești locul unde te vezi profesând, ca să 
poți face acest lucru cu drag. Nu aș putea 
face ceva ce nu-mi place, așadar mi s-au 
parut benefice toate discuțiile în care noi 
ne-am descoperti pe noi și cine suntem, 
ca mai apoi să vedem încotro ne îndrep-
tăm.

Ce sfaturi ați da cadrelor didactice pentru 
a-și îmbunătăți lucrul cu studenții?
Comunicarea. Ne putem folosi de cuvinte 
în atâtea moduri, dar nu o facem în cel 
mai optim mod. Găsesc comunicarea ca 
fiind cea mai mare hibă a sistemului. Ne 
rezumăm la puțin, când vrem să spunem 
mai mult, și uneori ne încurcăm în limbaje 
greu de descifrat când dorim să explicăm 
ceva simplu. La modul general spun că 
o relație în care un student poate vorbi 
deschis cu profesorul său, din punct de 
vedere al profesiei, poate aduce foarte 
multe beneficii. Uneori profesorii ne sunt 

carla szabo întreabă...

Profesor coordonator: Carla Szabo
Mulțumiri speciale: Ioan Olteanu, NOD Markerspace




