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INTRODUCERE 
 

Actualmente, designul de produs este pârghia prin intermediul 
căreia un produs poate fi promovat, deoarece dacă un produs nu 
corespunde cerințelor consumatorului, acesta nu este necesar. Astăzi 
noțiunea design întrunește proiectarea și promovarea de produs. 
Analiza și cunoașterea diferitor structuri și metodologii de 
organizare compozițională vor facilita găsirea de noi soluții 
compoziționale, noi forme de produs.  

Produsul lansat în fabricație industrială parcurge mai multe 
etape de dezvoltare, creștere, etape care întrunesc soluții complexe 
de ordin estetic și ingineresc. Aria de cunoștințe a unui designer 
industrial este destul de largă, începând cu marketingul, 
managementul, filosofia, etica profesională și desigur proiectarea 
de produs care, la rândul său, nu poate fi realizată fără elaborarea 
de concept, construire și desfășurare a elementelor de formă de 
produs,  tehnologii de asamblare și lansare de produs. Designerul 
sau proiectantul produsului de îmbrăcăminte la scară industrială 
este veriga care încearcă să asambleze toate cunoștințele acumulate 
în scopul de a răspunde cerințelor pieței și respectiv 
consumatorului. 

Esteticul produsului de îmbrăcăminte oferă persoanei nu 
numai eleganță, dar și calități de identitate socială, psihologică, 
națională, apartenență sexuală, vârstă etc. Deci, esteticul  
produsului de îmbrăcăminte, încălțăminte este unul dintre cei mai 
importanți indicatori în vederea prezentării calităților portretistice 
ale purtătorului. Și atunci fiecare consumator în primul rând va 
aprecia și va consuma mai întâi produsele cu esteticul 
corespunzător nivelului său cultural. Nivelul cultural sau identitatea 
culturală a consumatorului sunt influențate de arealul și localizarea 
geografică, de tradițiile păstrate de veacuri și regăsite în portul 
popular ca adevărate perle de conservare ale culturii naționale, 
precum și dezvoltarea și acapararea formei vestimentare de 
tendințele modei care dorim sau nu, dar, datorită globalizării și 
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informatizării, tot mai mult s-au infiltrat și au consumat forma 
costumului național.  

Astăzi putem menționa că, aflându-ne la răscruce de drumuri 
și moravuri pe parcursul istoriei și în vâltoarea informatizării 
actuale, este necesar să fim cei care vor modela în aspectul exterior 
al produsului calitățile estetice oferite de Est și Vest. De aceea, 
elementele deconstructiviste, combinatorii și modulare de 
dezvoltare ale esteticului de produs sunt considerate cele mai 
actuale. 

Notele de curs cuprind  trei compartimente în care sunt 
prezentate tehnici, metode și procedee de modelare estetică ale 
produselor de îmbrăcăminte și încălțăminte.  

Primul compartiment  vizează  stilistica și tehnicile grafice 
de realizare a compozițiilor vestimentare și compozițiilor de 
încălțăminte.  Compartimentul doi include metode și procedee de 
proiectare și dezvoltare estetică a produselor de îmbrăcăminte. În 
compartimentul trei sunt prezentate iluziile optice utilizate în 
vestimentație. 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE DISCIPLINEI
PROIECTAREA ARTISTICĂ A ÎMBRĂCĂMINTEI  I

Disciplina Proiectarea artistică a îmbrăcămintei I se 
încadrează în disciplinele de orientare spre specialitate, lărgind 
considerabil posibilitățile de creație ale studenților de la 
specialitățile 0723.1 Tehnologia și designul confecțiilor textile, 
opțiunea 1 - Confecții, opțiunea 2 - Tricotaje și 0723.2 Tehnologia 

și designul încălțămintei și a articolelor de marochinărie. 

Notele de curs au scopul de a dezvolta aptitudinile de 
selectare și organizare atât a formatului, cât și a poziției figurilor în 
format, sau organizarea elementelor componente ale formelor 
vestimentare în compozițiile cu două și mai multe figuri. Procedeele 
de elaborare a designului de produs prezentate în acest suport de 
curs vor largi orizontul creativ al oricărui specialist încadrat în 
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confecționarea vestimentației. Metodele de dezvoltare a produselor 
în colecție sau în seria de produse de îmbrăcăminte permit 
elaborarea produselor posibil de confecționat în aceeași linie 
tehnologică, dar diverse ca aspect exterior. 

Un proiectant de îmbrăcăminte trebuie să posede, în primul 
rând, capacități de creație și analiză a formei vestimentare raportate 
la tendințele modei cu obținerea ulterioară a tiparului de model 
adaptat la cerințele și conformația purtătorului.  

Analiza iluziilor optice și posibilităților de utilizare a acestora, 
studiul metodelor euristice de dezvoltare al esteticului și formei 
produsului vor  permite obținerea unei bogate experiențe în 
modelarea esteticului formelor vestimentare și al designului de 
produs.  
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