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Publicaţia dată este preconizată pentru studenţii specialităţii artei decorative la disciplina Prelucrarea artistică a metalu-
lui şi giuvaiergia. Pentru realizarea unei podoabe este necesar să cunoaştem materialele, instrumentele şi etapele de executare 
care vor permite confecţionarea pe cale manuală în material a unui model de podoabă cu un design contemporan unic. Con-
ceptul designului de podoabă contemporană constituie fundamentul produsului finit. 

Cuvinte-cheie: concept al podoabelor, metal, executarea podoabelor, design al podoabelor contemporane

The present paper is intended for the  students of the  Decorative Art speciality, the discipline - Artistic Processing  of 
Metal and  Jewelry. In order to make an ornament, it is necessary to know the materials, tools and the execution stages, which 
will allow you to manually make in material  a model of an ornament with a unique contemporary design. The concept of 
contemporary jewelry design is the foundation to the finished product.
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Introducere 
Moda este un procesgreu de înţeles și obositor. Îndeplinind funcţia de decor sau de podoabă, 

moda promovează și înregistrează o identitate, fie ea o expresie individuală sau o apartenenţă la un 
grup. Definiţia decorării este construită în jurul conceptului de corp și înfrumuseţare, în timp ce ex-
plicaţia identităţii delimitează socialul de conceptual prin mecanismul diferenţei. Spre deosebire de 
vestimentaţia sau bijuteria obișnuită, moda include îmbrăcăminte sau podoabe care se schimbă rapid 
și arbitrar. 

Moda devine analogie, mecanism al „eforturilor capitaliste”, măsură a stadiului și o formă a aces-
tuia, un mijloc de transformare. Astfel de explicaţii trec cu vederea moda din conceptul individului și 
capacitatea sa de exprimare [1 p. 5].    

Giuvaiergia ca disciplină permite formarea unui bagaj de cunoștinţe, abilităţi și deprinderi nece-
sare pentru executarea manuală de calitate a podoabelor vestimentare. Metoda de realizare a podoa-
belor contemporane este un proces tehnologic îndelungat,care necesită un nivel înalt al abilităţilor de 
performanţă, măiestrie și efort creativ [2 p. 3]. Baza procesului educaţional al specialiștilor din dome-
niul giuvaiergiei este practica de stăpânire a tehnicilor de realizare a conceptului, designului, prelucra-
rea materiei prime cu utilizarea utilajelor și instrumentelor specifice. Aceasta poate fi realizată doar 
prin efectuarea unui sistem de sarcini practice care necesită utilizarea operaţiunilor tehnologice și de 
lucru prezentate prin unele exemple. Procesul de studiu se bazează pe cunoștinţe teoretice și practice 
de executare, pe studierea componentelor instrumentelor, a dispozitivelor specifice, a regulilor de uti-
lizare, a metodelor și modalităţilor de implementare a acestora, pe stăpânirea tehnicilor de prelucrare 
artistică a metalelor.  
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Proiectarea obiectelor de podoabă
Datorită dezvoltării tehnologice, stilurile și materia primă sunt supuse modificărilor, însă, din 

punct de vedere conceptual, schiţa-proiect a fost întotdeauna necesară–arta podoabelor nu tolerează 
neglijenţa sau risipa. Crearea podoabelor începe întotdeauna cu procesul de proiectare, ideea consti-
tuind fundamentul creaţiei. În prezent disponibilitatea materialelor a crescut, poate fi observată ex-
tinderea ideilor din punct de vedere a designului, îmbunătăţirea calităţii, dar și a varietăţii produselor 
[3 p. 75]. 

Datorită progresului tehnologic și a reţelelor sociale, solicitarea și accesul la sursele computerizate 
a articolelor existente și a proiectelor efectuate de către designeri și meșteri de renume ai caselor de 
bijuterii se află într-o creștere accelerată. Astfel, observând și implementând analogii, se poate obţine 
o bună perfecţionare a abilităţilor proprii. Etapa dată este importantă pentru orice persoană creativă 
care se interesează de autodezvoltare și creșterea nivelului de cunoștinţe, a aptitudinilorîn domeniu.   

Pentru elaborarea podoabelor vestimentare metodologia utilizată are o importanţă majoră,fiind 
axată pe rezultate pragmatice și artistice, însă ierarhia și modul de realizare potfi modificate pe par-
cursul executării. Astfel, putem spune că metodele și tehnologiile utilizate de către designer trebuie 
să conţină nemijlocit elemente care sintetizează posibilităţile inginerești cu cele ale creaţiei, care de-
termină specificul pregătirii sale și tehnologia muncii profesionale. Este necesar de remarcat faptul că 
proiectarea este o tehnologie de lucru continuă de avansare rapidă, care include dezvoltarea ideilor, 
dar și implementarea lor, în urma căreia este planificată obţinerea produsului conceput. Proiectarea în 
designul podoabelor constituie principala activitate pentru crearea produselor. Proiectarea designului 
este destinată atingerii unui obiectiv prin realizarea unei serii de sarcini: descrierea, parametrii tehnici 
și ergonomici, crearea desenului tehnic, calculele și etapele de fabricare. 

În prezent designul podoabelorvestimentare se confruntă cu două aspecte semnificative: latura es-
teticăși latura tehnică. La crearea unui obiect de podoabă vestimentară se iau în considerare ambele as-
pecte, rolul cărora este important la conceperea articolului, având un efect formativ asupra obiectului 
creat. Implementarea obiectului contemporan constă în selectarea corectă a prototipurilor, a materiei 
prime și a tehnicilor corespunzătoare temei proiectului sau colecţiei selectate. 

În metodologia proiectării este necesar să fie prevăzut studiul posibilelor soluţii stilistice. Desig-
nul sau crearea reală a unui produs de design constă din următoarele etape: 

–Colectarea informaţiei despre obiectul de design–studiul, analiza și interpretarea proprietăţilor 
viitorului obiect de design: studiul produselor disponibile pe piaţă.

–Căutarea metodelor tehnologice de soluţionare. Analiza avantajelor și dezavantajelor produselor 
analogice existente.

– Dezvoltarea unui concept de design.
–Elaborarea soluţiilor compoziţional-plastice și selectarea soluţiei optime de proiectare. Schiţa-

rea, machetarea, justificarea ideii de soluţionare a proiectului, evaluarea rezultatelor activităţii de pro-
iectare și construire, pregătirea unui proces tehnologic prezumtiv pentru fabricarea unei podoabe. 

Materia primă și instrumentele necesare pentru realizarea podoabelor contemporane
Materia primă are preţul diferenţiat și se răsfrânge asupra costului total al podoabei,  fiind unul 

din factorii decisivi în realizarea podoabelor care determină valoarea  (aspectul, durabilitatea, siguran-
ţa etc.) și calitatea lor [4 p. 34]. Realizarea practică a conceptului depinde de caracteristicile și propri-
etăţile materiei prime selectate. 

În prezent un impact puternic de documentare calitativă și cantitativă în prezentarea materialului 
specific pentru dobândirea unor abilităţi necesare a viitorilor giuvaiergii îl au reţelele de socializare, 
care valorifică obiectele de podoabă prin intermediul accesibilităţii vizualizării: poze, video, manuale 
de specialitate etc. Aceste reţele au consecinţe vizibile, economisesc timpul pentru studiere și utilizare 
practică a cunoștinţelor acumulate.
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 Cunoașterea proprietăţilor materialului selectat permite: determinarea raţională a consecutivităţii 
operaţiilor tehnologice de executare a podoabelor vestimentare contemporane; realizarea sarcinii practice 
la un nivel înalt; redarea unui aspect estetic finitpodoabei. Pentru realizarea podoabelor din metale este 
necesar cunoașterea categoriilor fundamentale de clasificare a acestora, precum: chimică, fizică etc.; 
proprietăţile caracteristice: tehnologice,  fizice, chimice, optice, mecanice [5 p. 131].

După cum se știe,giuvaiergia este creaţia formelor mici. Pentru a realiza o operă de podoabă la 
un nivel înalt este necesar posedarea unor abilităţi și deprinderi specifice, proprietăţi favorabile ale 
materiei prime (metal, pietre etc.), talent și măiestrie tehnologică. 

Analiza materialelor, instrumentelor, tehnicilor și tehnologiilor moderne presupune selectarea 
materialului necesar pentru realizarea reușită a proiectului, permiţând în condiţii specifice realizarea 
unui articol de podoabă în material cu condiţia păstrării absolute a ideii autorului. Confecţionarea 
obiectelor de podoabă a costumului se efectuează în două modalităţi: manuală (individuală) și cu 
întrebuinţarea diferitor tehnici mecanizate (serie). Totalitatea procesului la crearea obiectelor de po-
doabă se execută de o singură persoană, care posedă abilităţi și deprinderi necesare în domeniu. La 
confecţionarea podoabelor vestimentare individuale (uneori elesuntselectate de autor sau de desig-
ner) fiecare piesă aparte se execută manual, dar baza tuturor este conceptul inedit al autorului, realizat 
mai apoi în desen, proiect sau ca schiţă executată direct pe tabla de metal (Figurile 1a, 1b).

Figura 1a. Concept-broşă. Autor Maţcan-
Lîsenco Adrian. Ghidat de O. Tiron. 

Figura 1b. Broşă, De la origini.Cupru, melchior, 
alamă, fildeş, ebonită, ştemuire, decupare ş.a., 

2000. Autor Maţcan-Lîsenco Adrian. Ghidat de 
O. Tiron.

Sursa: foto Maţcan-Lîsenco Adrian, din arhiva 
personală, 1999.

Sursa: foto Maţcan-Lîsenco Inga, din incinta 
atelierului de giuvaiergie a Facultăţii Arte 

Plastice şi Design, 2022.

În procesul confecţionării pe etape a podoabei giuvaierul nu utilizează utilaje mecanice, dar se-
turi de instrumente pentru executare manuală [6 p. 124]. Modalitatea confecţionării individuale a 
podoabelor oferă autorului posibilităţi de exprimare mai vaste (libertate de fantezie, experiment) în 
executarea manualăa design-conceptului, în selectarea materialului pentru confecţionare și a mijloa-
celor de decorare și design. Astfel, etapele de lucru pot varia în dependenţă de numărul tehnicilor în-
trebuinţate și a mijloacelor utilizate la crearea unei bijuterii sau podoabe. Podoabele manuale exprimă 
individualitatea autorului care le-a creat. Este necesar să menţionăm faptul că în prezent modalitatea 
individuală nu se poate realiza manual la maxim, deoarece giuvaierul, în etapele realizării lor, deseori 
utilizează semifabricate.

Articolele și modelarea 3D permit vizualizarea reală și virtuală a obiectelor de podoabă executate 
manual sau pe computer (utilizând programe specifice).Industria contemporană în domeniul bijute-
riilor valorifică puterea sistemelor CAD (Computer Aided Design) și CAD/CAM/CAE. Modelarea 
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computerizată se reduce la redarea suprafeţelor, elementelor de produs și pieselor într-un computer. 
Programul specializat, computerizat analizează fabricarea viitorului model, permite o analiză mai de-
taliată a obiectelor de podoabă și a pieselor acestora, pot fi specificate dimensiunile și proporţiile, ceea 
ce este deosebit de important la etapa realizării în scopul economiei de timp și metal. Podoabele mo-
delate în 3D pot fi amplasate într-o imprimantă 3D, care reproduce modelul în plastic sau ceară ce se 
toarnă în metal. Astfel, valoarea obiectelor de podoabă în procesul de formare profesională a studen-
ţilor are o semnificaţie indiscutabilă. Ca orice instrument un program de design 3D necesită anumite 
abilităţi care vor permite utilizarea la maxim a resurselor tehnologice fără a stopa conceptul creativ al 
viitoarelor articole de podoabe vestimentare contemporane.  

Odată cu obţinerea unui volum de cunoștinţe în utilizarea unor abilităţi și deprinderi tehnologice 
pentru executarea podoabelor, mai devreme sau mai târziu apare întrebarea cu privire la sursele de 
inspiraţie pentru executarea unor articole de podoabă vestimentară. Multe companii și artiști contem-
porani se inspiră din bijuteriile secolelor XVIII-XIX, produse de case de bijuterii cu renume precum 
Pistachio, Garrard, Van Cleef&Arpels, Cartier, Harry Winston, Faberge etc., utilizând și varianta unei 
combinări reușite de forme și monturi iscusite pentru articole din colecţiile noi. Nici un program 3D 
conceput pentru a simplifica procesul de creare a bijuteriilor nu poate satisface necesitatea de concepere, 
sursa-idee care stă la baza oricărei podoabe indiferent de tehnologie, acest rol revenindu-i excluziv 
giuvaierului. 

Fiecare giuvaier exteriorizează lumea sa interioară, printr-o explozie de imaginaţie și energie care 
vizează implementarea unei idei de design reflectate într-un produs finit. Această idee, la rândul ei, 
poate fi divizată în trei categorii: 1) asociativ-naturalistă; 2) abstractă; 3) combinată. La modelarea po-
doabelor merită de luat în consideraţie particularităţile de producere, etapele, experienţa și abilităţile 
individuale ale giuvaierului. Drept urmare, prin intermediul utilizării cunoștinţelor acumulate viitorii 
specialiști vor putea realiza produse cu o valoare artistică și tehnologică înalt apreciată (Figurile 2, 3, 4).  

Figura 2. Set Hibiscusul 
bunicii, din colecţia particulară 

Germania, autor Maţcan-
Lîsenco Adrian, aur roşu 585, 4 
diamante Ф1,5mm, 1 ametist Ф 

12mm, tehnică mixtă, 2010.

Figura 3.Set Floarea lunii,din 
colecţia particulară Norvegia, 
autor Maţcan-Lîsenco Adrian, 
aur roşu 585, alb, 14 diamante 
Ф2,7mm, 3 smaralde 6x8mm, 

tehnică mixtă, 2018.

Figura 4. Inel Spicele fierbinţi, 
din colecţia particulară Irlanda, 
autor Maţcan-Lîsenco Adrian, 

aur roşu 585, aur alb 750, 8 
diamante Ф2,7mm, 1 diamant 
Ф2,5mm, tehnică mixtă, 2020.

Sursa: foto Maţcan-Lîsenco 
Inga, din arhiva giuvaierului 

Maţcan-Lîsenco Adrian, 2021.

Sursa: foto Maţcan-Lîsenco 
Adrian, din arhiva personală, 

2018.

Sursa: foto Maţcan-Lîsenco 
Adrian, din arhiva personală, 

2020.
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Concluzii
În secolul XXI, în Republica Moldova instituţiile superioare de învăţământ duc lipsa sisteme-

lor CAD (Computer Aided Design) și CAD/CAM/CAE specifice domeniului giuvaiergiei. Utilizarea 
unor sisteme computerizate moderne ar fi utile și necesare pentru realizarea articolelor proiectate în 
procesul de formare profesională a studenţilor, oferind posibilitatea valorificării obiectelor de podoa-
bă la justa valoare. Concluzionând cele expuse mai sus, putem afirma că programele grafice, cum ar 
fi Rinoceros, RhinoGold, MatrixGold, Tinkercad etc., oferă cadrelor didactice, studenţilor și designe-
rilor oportunitatea realizării 3D a conceptului, elaborarea tuturor aspectelor tehnologice, estetice și 
utilitare în vederea obţinerii armoniei bijuteriilor vestimentare contemporane, fie acestea un articol 
sau un obiect de artă. 
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