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INTRODUCERE

Abordarea modernã, multidirecþionalã a mãrfurilor din punct de vedere
tehnic, economic ºi social (estetic, ergonomic ºi ecologic) impune o
interconectare între ºtiinþa economicã, tehnicã ºi artã, interconectare care îºi
gãseºte concretizarea încã în prima etapã a structurãrii mãrfurilor ca bunuri
materiale realizate în procesul producþiei industriale – etapa proiectãrii creative,
designului.
Designul ca parte integrantã a producþiei industriale moderne îºi confirmã
necesitatea ºi importanþa prin consecinþele ºi implicaþiile factorului estetic pe
care îl promoveazã, asupra calitãþii mãrfurilor ºi asupra necesitãþilor ºi cerinþelor
omului modern în calitatea sa de consumator.
Necesitãþile obiective ºi subiective ale consumatorilor au evoluat continuu
în pas cu progresul ºtiinþific ºi tehnic, s-au diversificat ºi s-au nuanþat ceea ce
a fãcut ca produsul industrial destinat schimbului pe piaþã – marfa – sã nu mai
fie consideratã numai o entitate fizicã ce satisface necesitãþi exclusiv practice
ci ºi necesitãþi umane de ordin psihosociologic. Satisfacerea necesitãþilor practic
utilitare nu constituie, desigur un aspect negativ al mãrfii ci formeazã tocmai o
bazã pentru a introduce factorul estetic cu efect psihologic ºi a obþine extinderea
funcþiei utile la „forma” sa perfectã ce va produce o satisfacþie complexã ºi
durabilã.
Posibilitãþile de satisfacþie prin dezvoltarea laturii estetice a calitãþii
mãrfurilor sunt nelimitate în unele domenii fiind chiar mai numeroase decât
cele oferite de dezvoltarea tehnicã. Aceasta nu înseamnã cã designul industrial
lucreazã independent de dezvoltarea resurselor ºtiinþifice ºi tehnologice ale
societãþii ci împreunã cu acestea, cãutând sã le înþeleagã ºi sã valorifice
potenþialitãþile lor estetice, sã punã în practicã proiecte de design capabile sã
umanizeze lumea obiectualã, lumea mãrfurilor care ne înconjoarã. Rezultã cã
latura esteticã a calitãþii mãrfurilor este dependentã de activitatea designului ºi
prin aceasta designul este rãspunzãtor atât faþã de consumatori, oferindu-le
produse care prin calitatea lor esteticã sã le satisfacã necesitãþile ºi dorinþa de
frumos, sã le formeze ºi sã le educe gustul pentru frumos, cât ºi faþã de
7

producãtori prin asigurarea competitivitãþii produselor lor pe piaþã ºi creºterea
capacitãþii concurenþiale a întreprinderilor producãtoare respective.
Câmpul de influenþã al designului se extinde de la domeniul mãrfurilor
la cel al ambalajelor acestora, la grafica publicitarã ºi la ambientul comercial.
Domeniul mãrfurilor este deosebit de cuprinzãtor ºi diversificat, de la
mãrfuri de larg consum de folosinþã curentã ºi de folosinþã îndelungatã, la
mãrfuri cu un grad de tehnicitate ridicat ºi la cele ale tehnologiei de vârf –
produse ce încorporeazã realitatea virtualã. Dimensiunea esteticã a mãrfurilor
intereseazã nu numai pe cei care le produc ci ºi pe cei care le comercializeazã
ºi le utilizeazã.
Comunitãþi largi de specialiºti aparþinând acestor domenii de activitate
urmãresc relaþia dintre principiile dezvoltãrii produselor noi ºi performanþele
(succesul) lor pe piaþã. Specialiºtii din comerþ ºi turism trebuie sã cunoascã
problematica designului, modalitãþile de concretizare a soluþiilor sale în
componentele esteticii mãrfurilor, sã dobândeascã prin cunoºtinþele lor
capacitatea de a analiza ºi aprecia în mod echilibrat atât funcþionalitatea cât ºi
estetica mãrfurilor comercializate în concordanþã cu cerinþele publicului
consumator modern.
Vor fi în mãsurã astfel sã selecteze într-un mod riguros mãrfurile oferite
de producãtor pe baza unor criterii complexe specifice cerinþelor consumatorului
contemporan.
Privind dintr-o altã perspectivã, în perioada actualã designul este implicat
în producþie prin capacitatea sa inovatoare, mai mult decât inovaþiile propriu
zise, din considerente de ordin economic ºi financiar. Inovaþia prin design
fiind adoptatã în strategiile concurenþiale ale unor întreprinderi ca element
vital de supravieþuire în condiþiile existenþei unei concurenþe agresive pe piaþã.
Sunt multiple exemple de companii care îºi datoreazã succesul pe piaþã
designului ºi esteticii produselor lor. Designul ºi estetica mãrfurilor reprezintã
astfel o exigenþã specificã economiei actuale, dobândind treptat un loc egal cu
tehnica ºi ºtiinþa, ca element vital al procesului de producþie ºi implicit al
comercializãrii ºi utilizãrii produselor.
Înscriindu-se pe aceste coordonate privind designul ºi estetica mãrfurilor
în lucrarea de faþã, începând cu analiza relaþionãrii cu estetica generalã ºi estetica
industrialã ºi cu o serie de alte discipline de la care s-a reþinut în cadrul
prezentãrilor o mare varietate de termeni cheie, ºi punând accentul pe
componentele definitorii ale esteticii mãrfurilor concretizate apoi la grupe de
mãrfuri reprezentative ºi pe ambientul comercial s-a urmãrit includerea unui
minim bagaj de cunoºtinþe din acest domeniu în ansamblul de cunoºtinþe
fundamentale ºi de specialitate necesare economiºtilor din comerþ.
8

Designul ºi estetica mãrfurilor îºi aduce aportul nu numai la formarea
profesionalã a viitorilor specialiºti pentru comerþ ci ºi la educaþia lor esteticã,
parte a procesului unitar de educaþie. Printr-o educaþie esteticã vizualã se
formeazã capacitatea acestora de a vedea, a simþi ºi înþelege esteticul, de a
aprecia valorile estetice, ceea ce presupune formarea gustului estetic ºi a
capacitãþii de a motiva preferinþele ºi aprecierile estetice pe baza unor criterii
de valoare, adicã a judecãþii estetice.
De asemenea educaþia esteticã exercitã o mare influenþã ºi asupra celorlalte
laturi ale educaþiei ºi anume: asupra educaþiei morale, prin faptul cã induce o
gamã largã de sentimente, trãiri, emoþii îndemnând la acþiuni cu efecte pozitive,
asupra educaþiei intelectuale ca mijloc principal de armonizare a sensibilitãþii
cu raþiunea.
Prin tematica abordatã ºi conþinutul sãu cartea poate prezenta interes ºi
pentru cursanþii altor forme de învãþãmânt superior cu specializarea comerþ ºi
marketing precum ºi pentru specialiºti din cadrul firmelor cu preocupãri în
domeniul designului ºi esteticii mãrfurilor.
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Capitolul 1.
ESTETICA GENERALÃ ªI ESTETICA INDUSTRIALÃ
- DELIMITÃRI CONCEPTUALE

1.1. Estetica – ºtiinþã a frumosului
ªtiinþa, arta ºi tehnica nu sunt domenii incompatibile, contradictorii sau
concurenþiale, ci sunt solidare, având modalitãþi specifice de cunoaºtere; ele
se implicã ºi se intercondiþioneazã reciproc. Expresia unitãþii lor este estetica
industrialã ca parte a esteticii generale.
Estetica generalã este disciplina filozoficã ce studiazã esenþa, legitãþile,
categoriile ºi structura acelei atitudini umane faþã de realitate, denumitã atitudine
esteticã. Aceasta este caracterizatã prin deschiderea receptivã faþã de aspectele
expresive, colorate ale realitãþii naturale ºi sociale sesizabile prin intermediul
datelor senzorialitãþii (îndeosebi vizuale ºi auditive) corelate însã cu reacþiile
afective ºi intelective pe care aspectele respective le trezesc în conºtiinþa
umanã1.
Atitudinea esteticã se regãseºte la nivelul ei cel mai înalt ºi la cea mai
mare densitate în creaþia ºi acceptarea artei. Categoria fundamentalã a esteticii
este frumosul de aceea estetica este definitã ºi ca:
− teoria frumosului, a frumuseþii în general ºi a sentimentului pe care îl
face sã se nascã în noi;
− „ºtiinþã a cunoaºterii senzoriale”;
− ºtiinþa (ramurã a filozofiei) care studiazã arta ca forma cea mai înaltã
de creare ºi de acceptare a frumosului, precum ºi a variantelor acestuia: frumosul
natural, frumosul ambianþei cotidiene, etc.
Fiind o disciplinã cu caracter filozofic, estetica constituie baza teoreticã
ºi metodologicã a studiului fiecãrui domeniu al artei (a teoriei literaturii, teoriei
artelor plastice, a muzicologiei, a teoriei cinematografice, etc.), ca ºi a istoriei
1

Dicþionarul de esteticã generalã, Ed. Politicã, Bucureºti, 1972, pag. 110
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artelor ºi a criticii de artã. Problemele comune tuturor ramurilor artei care sunt
studiate de esteticã sunt: originea ºi esenþa artei, funcþiile ºi rolul artei în viaþa
socialã, legitãþile generale ale dezvoltãrii artei, ale relaþiilor dintre artã ºi
realitate, dintre conþinut ºi forma operei de artã, ale modalitãþilor specifice de
reflectare artisticã, ale limbajului artistic, ale valorizãrii estetice (gust estetic,
ideal artistic), ale educaþiei estetice.
Estetica elaboreazã categorii specifice constituite în cursul dezvoltãrii
istorice a sensibilitãþii estetice ºi a practicii artistice, categorii cum sunt:
frumosul, sublimul, tragicul, comicul, graþiosul, urâtul, etc.
Preocupãri privind estetica dateazã încã din antichitate. Teorii referitoare
la problematica artei ºi ale frumosului se gãsesc la chinezi (Confucius), la
indieni, dar mai ales la eleni (Heraclit, Socrate, Platon, Aristotel, Democrit),
la romani (Horaþiu, Plutarh); în evul mediu (Augustin, Toma d”Aquino), în
perioada Renaºterii (Alberti, Leonardo da Vinci) iar în epoca modernã, pot fi
menþionate lucrãrile unui mare numãr de autori (Diderot, Kant, Schiller, Hegel,
Schelling, Ruskin, Belinski, etc.).
Estetica s-a constituit ca disciplinã filozoficã specificã în sec. al XVIII-lea,
când A.G.Baumgarten, estetician ºi filozof german, îi dã aceastã denumire în
lucrarea sa intitulatã Aesthetica (1750). În a doua jumãtate a sec.XIX ºi în
sec.XX estetica ia o amploare deosebitã, numele de esteticieni fiind foarte
numeroase.
Teoreticieni germani la începutul sec.XX definesc estetica „filozofie a
frumosului” sau „ºtiinþa artei” care avea ca obiect de studiu problemele specifice
creaþiei artistice ºi ale relaþiilor artei cu alte domenii ale culturii umane.

1.2. Repere istorice în evoluþia gândirii estetice româneºti
Primele invocãri ale conceptelor estetice2 le gãsim încã la cronicari;
Dosoftei, Miron Costin, apoi Dimitrie Cantemir s-au referit la unele virtuþi ale
sentimentului estetic elogiind îndeosebi frumosul cu intenþia formãrii ºi
dezvoltãrii limbii literare ºi ca un îndemn la ºlefuirea esteticã a acesteia. Mai
târziu la sfârºitul sec. al XVIII-lea ºi în primele douã decenii ale sec. IX, la
reprezentanþii ªcolii ardelene ºi la iluminiºti (Petru Maior, Ghe. ªincai, Molnar
Pinariu, Ienãchiþã Vãcãrescu, Ion Budai Deleanu, Ion Eliade Rãdulescu)
elogierea diverselor aspecte ale esteticului a avut acelaºi þel - progresul ºi
cizelarea limbii naþionale, ca unul din factorii cei mai de seamã al constituirii
unei naþiuni.
2

Dicþionarul de esteticã generalã, Ed. Politicã, Bucureºti, 1972, pag.111
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La jumãtatea sec. XIX (1848), scriitori ca M. Kogãlniceanu, A. Russo,
Cezar Boliac, Simion Bãrnuþiu, Vasile Alecsandri ºi alþii au pus accentul pe
coordonatele sociale ºi naþionale ale artei, dintr-o perspectivã educativã. În
acelaºi sens, au militat Nicolae Filimon, Alex. Odobescu ºi B. P. Haºdeu.
În a doua jumãtate a sec. XIX mari scriitori (Mihail Eminescu, I. L.
Caragiale ºi alþii) au avansat idei progresiste despre umanitatea artei, despre
frumos ºi despre raporturile artei cu viaþa.
În evoluþia esteticii româneºti, începând încã din prima jumãtate a sec.
XIX, una din problemele constant abordate a fost relaþia artei cu socialul ºi
naþionalul sub diferitele ei aspecte. Permanenþa abordãrii ideii caracterului social
ºi naþional al artei se înscrie ca linie fundamnetalã în dezvoltarea esteticii
româneºti, chiar dacã s-au marcat uneori nuanþe proprii ºi diferenþieri calitative.
La sfârºitul sec. XIX se contureazã un început de investigare teoreticã
specialã ale unor aspecte ale esteticului3. În acest sens, trebuie menþionat cursul
special de esteticã al lui Simion Bãrnuþiu, primul în cultura românescã. Un
curs de esteticã a fost publicat apoi de Ion Slavici, dupã care au urmat analize
ºi aprecieri ale mai multor scriitori ºi artiºti, asupra complexitãþiii fenomenului
artistic.
Dupã primul rãzboi mondial, ceretarea ºi deplasarea naturii estetice a
operei de artã a început sã se contureze ca o preocupare de vastã amploare prin
apariþia unor lucrãri cu pronunþat caracter de teorie esteticã ale unor personalitãþi
de prestigiu ca Eugen Lovinescu, Camil Petrescu ºi mulþi alþi scriitori, eseiºti
ºi critici de artã.
Dupã 1944 au apãrut lucrãri de esteticã generalã cu caracter filizofic ºi
studii de teorie a diferitelor arte, precum ºi ample monografii referitoare la
unele probleme tradiþionale ale esteticii româneºti. Astfel de lucrãri privind
cunoaºterea artisticã (M. Breazu), idealul ºi valoarea esteticã (I.Pascadi),
categoriile estetice ca: monumentalul (I. Ianoºi), frumosul (Gr. Smeu), sublimul
(Titus Mocanu), raþionalitatea specificã artei (R. Sommer), metodele
matematice de investigare esteticã (Solomon Marcus) º.a.
O serie de monografii colective analizeazã aspecte multiple ale educaþiei
estetice ºi ale esteticului cotidian.
Alãturi de fenomenul artistic specific diferitelor domenii ale artei, estetica
românescã s-a dezvoltat prin curente, concepþii ºi principii, dând rãspunsuri
unor probleme ce capãtã din ce în ce mai multã importanþã ºi actualitate; acestea
abordeazã modalitãþi de afirmare a esteticului în afara artei, dar cu unele
afirmaþii pentru artã, constituindu-se ca domenii ale esteticii generale: estetica
cotidianã, estetica existenþialã, estetica informaþionalã ºi de comunicaþie,
estetica industrialã (industrial design).
3

Dicþionarul de esteticã generalã, Ed. Politicã, Bucureºti, 1972, pg. 111
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1.3. Estetica generalã ºi estetica industrialã
Estetica industrialã este o disciplinã relativ nouã - apãrutã la sfârºitul
secolului al XIX-lea - cu implicaþii atât în planul perfecþionãrii caracteristicilor
obiectului industrial cât ºi al mediului de producþie ºi al spiritualitãþii omului
modern, contribuind la satisfacerea cerinþelor de frumos în întreaga viaþã
cotidianã4. Estetica industrialã lãrgeºte sfera Esteticii ca „ºtiinþã generalã despre
Artã” (Max Dessoir, Utitz etc.) sau ºtiinþã care se ocupã exclusiv de creaþia
artisticã în diferitele ei forme ºi manifestãri ºi are ca obiect de studiu un domeniu
vast, în care atitudinea esteticã faþã de realitate se manifestã în afara Artei.
Estetica industrialã nu este însã un simplu adaos la teoria esteticã generalã ci
este o disciplinã de sine stãtãtoare, care fãrã sã fie în exclusivitate teoreticã,
este în egalã mãsurã teorie ºi practicã, generalizare ºi creaþie materialã conform
unor principii ºi metode specifice5.
Estetica industrialã ca expresie a unitãþii tehnicii, ºtiinþei ºi artei, este în
acelaºi timp un factor esenþial al unitãþii dintre teoria esteticã ºi practicã,
manifestat prin intervenþia metodicã asupra obiectului tehnic, menitã sã
determine o unitate armonioasã între realizarea funcþiei utile, a obiectului ºi
forma vizualã a acestuia, în condiþii de eficienþã ºi economicitate.
În evoluþia sa, estetica industrialã a cunoscut mai multe concepþii teoretice
între care cea a funcþionalitãþii ºi cea a „artei redusã la cãutarea de forme”.
Conceptul de frumuseþe funcþionalã apãrut în cea de a doua jumãtate a
secolului XIX este accentuat la începutul secolului trecut (1904). Esteticianul
francez Etienne Souriau (director al publicaþiei Revue d”estetique) aratã cã
„nu poate exista conflict între frumos ºi util” ºi cã „frumuseþea se aflã în
perfecþiunea evidentã: orice lucru este perfect când este conform cu scopul
sãu; exemple de strictã adaptare a obiectului la scopul sãu pot fi gãsite în
produsele industriale, la o maºinã, la o mobliã utilã, la o unealtã”6 . Aceastã
concepþie a funcþionalitãþii preluatã ulterior de alþi esteticieni (Van del Velde,
Gropius) a fost dezvoltatã ºi accentuatã excesiv ºi în cele din urmã respinsã (ºi
corectatã chiar de E. Souriau) datoritã simplismului sãu evident prin reducerea
ei numai la scopuri elementare practice, la purã funcþionalitate practicã ºi
tehnicã.
Pentru a explica deosebirile ºi asemãnãrile dintre opera de artã ºi obiectul
industrial este necesar a preciza noþiunile de „artistic” ºi „estetic”.
Denumirea de „artistic” se atribuie creaþiilor din domeniile artei, executate
cu talent ºi folosind mijloace de expresie cu caracter specific (picturii, literaturii,
teatrului, muzicii, etc.).
4

Achim I., Introducere în estetica industrialã, Editura ºtiinþificã, Bucureºti, 1968.
Morpurgo-Tagliabue G., Estetica contemporanã, editura Meridiane, Bucureºti, 1976
6 Achim I., op. cit., pag.13
5
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Termenul „estetic” reprezintã categoria de cea mai largã generalitate care
se atribuie obiectelor ºi proceselor din naturã, societate ºi conºtiinþã existente
anterior omului sau fãurite de om ºi care întrunesc condiþia unei asemenea
structurãri, în stare sã integreze armonios partea în întreg. Categoria „estetic”
este apreciatã (valorizatã) în raport cu criteriile constituite obiectiv în conºtiinþa
socialã esteticã a diferitelor epoci.
Multã vreme „esteticul” a fost considerat sinonim cu „frumosul” dar
îndatã ce trãsãturile frumosului au început sã fie atribuite unei categorii
particulare (ca ºi urâtul, tragicul ºi comicul, etc.) esteticul a luat locul ocupat
în doctrinele estetice mai vechi7.
A existat în acelaºi timp tendinþa de a extinde în mod exagerat categoriile
„estetic”, „frumos”, ca „formã” a obiectului, pânã la „a absorbi arta”8. Arta
devenind, în mod simplist „creaþie de forme, esteticul a devorat artisticul”.
Opera de artã are ca atribute: nonutilitatea ºi unicitatea.
Obiectul industrial aparþine prin unele trãsãturi ale sale domeniului artei,
dar se diferenþiazã net de ea, prin caracterul sãu de interactivitate în realizarea
lui. Obiectul industrial poate sã evidenþieze unele aspecte ale celor de tip artistic,
aspecte care nu aparþin însã „esenþei” artei ci þin de ea, prin trãsãturi de ordin
secundar artei.
Atât opera de artã cât ºi obiectul industrial creazã emoþii diferenþiate ca
intensitate privitorului ºi respectiv producãtorului ºi utilizatorului astfel:
− opera de artã induce o „stare esteticã” profundã ºi incontrolabilã,
discretã, fãrã intermediari ºi restricþii;
− obiectul industrial creazã o atitudine esteticã mai puþin profundã, dar
mai durabilã ºi mai aproape de raþiunea noastrã.
Unele obiecte industriale sunt considerate „rezonatori” * în stare sã
trezeascã emoþii puternice ce depãºesc uneori obiectul în cauzã; existenþa unei
astfel de stãri este un indiciu al autenticitãþii artistice a obiectelor respective.
Pentru alte obiecte, posibilitãþile de rezonanþã nu sunt atât de puternice, ceea
ce nu înseamnã însã întotdeauna cã pragul emoþiei nu a fost atins.
Existenþa acestor stãri este atribuitã ordinei, armoniei, echilibrului
obiectului. Dintre aceste trei elemente, armonia, reprezintã nivelul minimal
corespunzãtor, la care se poate produce ceea ce numim „experienþã esteticã”
sau „atitudine esteticã”.
Estetica industrialã este prin urmare în strânsã relaþie cu armonia. Noþiunea
de armonie este de ordin strucutral: ea constã în a lega ºi articula diferite pãrþi
7

Dicþionarul de esteticã generalã, Ed. Politicã, Bucureºti, 1972, pg. 109
Morpurgo-Togliabue G., Estetica contemporanã, editura Meridiane, Bucureºti, 1976
* “rezonatori” – sistem (obiect în cazul de faþã) capabil sã intre în rezonanþã.
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între ele ºi în raport cu întregul, astfel încât sã se accepte, sã se sprijine ºi sã se
îmbogãþeascã reciproc. Aceastã reacþie de armonie este indispensabilã pentru
obiectele utile; conformitatea între funcþie ºi formã produce o armonie perfectã
ºi constantã.
Sintetizând se poate spune cã obiectul industrial poate fi caracterizat ca
un rezonator al cãrui domeniu de existenþã este inferior domeniului artei.
Estetica industrialã îndeplineºte un rol de modelator în stabilirea unor
relaþii armonioase între diferitele medii: economic, tehnic, cultural, funcþional,
social-ergonomic.
Estetica industrialã este o disciplinã relativ nouã ce foloseºte noi metode,
fiind inspiratã de o nouã realitate înconjurãtoare ºi care provine dintr-un nou
sens pe care îl capãtã industria în ansamblul sãu.

1.4. Relaþia esteticã industrialã - design
Termenul de „industrial design” adoptat de ICSID (International Council
of Societes of Industrial Design) a fost tradus din lb. englezã ºi uitlizat o vreme
de mai mulþi autori ca fiind sinonim cu „estetica industrialã” care, aºa cum
am arãtat pânã acum, este puternic implicatã în mediul industrial cu realizarea
obiectelor industriale în special ºi a ambianþei muncii în general.
De altfel J. Vienot (1893-1959) considerat de fapt cel care a pus bazele
disciplinei „Estetica industrialã” aratã cã aceasta este o ºtiinþã de sintezã ce
studiazã totalitatea manifestãrilor estetice, ce au legãturã cu industria.
Estetica industrialã este definitã de J. Vienot ca „ºtiinþã a frumosului în
domeniul producþiei industriale. Domeniul sãu este cel al locului ºi ambianþei
muncii, al mijloacelor de producþie ºi al produselor”9. Aceastã definiþie explicã
raþiunea asocierii între noþiunea de esteticã ºi cea de industrie ºi încearcã sã
precizeze principalele ei compartimente: cadrul material în care se desfãºoarã
procesul de muncã, domeniul mijloacelor de producþie ºi cel al produselor
realizate industrial.
Termenul de „estetica industrialã” (propus de J. Vienot) folosit în
literatura de specialitate din þara noastrã ca fiind similar industrial-design-ului
(în Dicþionarul de esteticã generalã) semnificã un capitol al esteticii generale,
ºtiinþã filozoficã, în timp ce „designul” este un domeniu de activitate creatoare
practicã, tehnico-artisticã ce preia doar teoria esteticii industriale.
De fapt chiar J. Vienot care a definit Estetica industrialã în revista sa
„Estetique industrielle” a pãrãsit aceastã denumire astfel cã din 1967 a schimbat
ºi titlul revistei cu „Design-Industrie”.
9

Achim I., op. cit. pg. 140
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Toate aceste afirmaþii ºi definiþii demonstreazã cã estetica industrialã are
o sferã de cuprindere mai largã ºi nu se suprapune decât parþial noþiunii de
„design” în accepþiunea folositã de noi în aceastã lucrare.

1.5. Definirea design-ului
Termenul design îºi are originea în verbul latinesc DESIGNARE (a trasa,
a ordona, a indica), signum însemnând semn. „I se poate atribui termenului
semnificaþia de conferire a calitãþii de semn unei entitãþi” (K. Kaippendorf,
specialist în semanticã, 1990).
Cu aceiaºi semnificaþie se gãseºte în limba italianã cuvântul DISEGNO
(desen, idee creatoare, proiect), în limba francezã DESSIN (desen) ºi DESSEIN
(plan, scop), preluat apoi în englezã unde se foloseºte cuvântul DESIGN, care
în Oxford Dictionary este explicat prin: a plãnui, a trasa un plan, a intenþiona,
sau, plan conceput, proiectare.
Termenul „design” a apãrut la mijlocul secolului al XIX-lea (1849-1851)
în legãturã cu complicatele realitãþi ale producþiei industriale, dar în documente
este întrebuinþat abia în 1913 prin reglementarea propusã de cãtre Oficiul
American de Proprietate în vederea extinderii protecþiei ºi asupra activitãþii de
design10.
În Dicþionarul de esteticã generalã, Editura Politicã, Bucureºti, 1972,
desig-nul industrial este definit ca „teorie ºi practicã a intervenþiei metodice
asupra obiectului tehnic, menitã sã determine o unitate armonioasã între
realizarea superioarã a funcþiei utile (eficienþã ºi economicitate) ºi forma vizualã
a obiectului tehnic (produs industrial seriat), în urma cãreia se realizeazã acea
producþie ºi dupã legile frumosului, când frumosul ºi utilul fac corp comun
indivizibil”.
Conform definiþiei date de Consiliul Internaþional al Societãþilor de design
industrial (International Council of Societies of Industrial Design-ICSID) *
„designul este o activitate creatoare al cãrui scop este de a crea calitãþi
polifuncþionale obiectelor, proceselor, serviciilor ºi sistemelor în care acestea
funcþioneazã de-a lungul întregului lor ciclu de viaþã; ca atare designul este
10

Pamfilie R., Procopie R., Design ºi estetica mãrfurilor, Ed. ASE, Bucureºti, 2003
ICSID organizaþie lider la nivel mondial în domeniul designului – organizaþie non
profit care promoveazã designul pretutindeni în lume, cuprinde 156 de membri din 53 þãri.
Membri ICSID sunt: asociaþii profesionale, societãþi de promovare a designului, institute de
educaþie, organisme guvernamentale, corporaþii al cãror scop este de a contribui la dezvoltarea
profesiei de designer industrial. Secretariatul ICSID funcþioneazã din 2005 în Canada, la
Montreal.
*
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factorul major de umanizare inovativã a tehnologiilor ºi un factor determinant
al schimburilor culturale ºi economice”.
Termenul semnificã însã, aºa cum vom vedea, un domeniu de creaþie
pluri ºi interdisciplinar, ce depãºeºte proiectarea industrialã în înþelesul ei pur
tehnic, urmãrind în primul rând un acord perfect între factorii care concurã la
calitatea produsului final, atât din punct de vedere tehnic, funcþional, social
economic, ergonomic, comercial cât ºi din punct de vedere estetic.
Societatea americanã a designerilor industriali (Industrial Designers of
America – IDSA) a definit designul industrial (ID) ca fiind „serviciul profesional
al creãrii ºi dezvoltãrii conceptelor ºi specificaþiilor care optimizeazã funcþia,
valoarea ºi aspectul produselor ºi sistemelor pentru beneficiul reciproc al
utilizatorilor ºi realizatorilor”.
„Designul industrial este o formã a designului ºi a proiectãrii în industrie,
care este consideratã a fi o formã de artã aplicatã, în structura cãreia se
regãsesc funcþii estetice, de utilizare ºi de îmbunãtãþire a produselor industriale
pentru a fi mai uºor de produs ºi de folosit” (Wikipedia).
În literatura de specialitate dedicatã design-ului se gãseºte un numãr mare
de definiþii ale design-ului; în unele dintre acestea accentul se pune pe anumite
aspecte ale activitãþii de design, dar majoritatea definiþiilor sunt asemãnãtoare.
Din sinteza acestora rezultã cã design-ul este11:
− o sintezã completã a ºtiinþelor asociate produsului;
− un domeniu al esteticii ce se adreseazã tuturor simþurilor;
− o activitate de proiectare creativã ºi metodicã a produselor realizate
industrial prin producþie de serie, produse de utilitate certã’ ce contribuie la
îmbunãtãþirea calitãþii acestora, la satisfacerea necesitãþilor ºi preferinþelor
utilizatorilor ºi la creºterea calitãþii vieþii.
Rezultã cã designul este acel domeniu al esteticii reprezentat printr-un
proces de proiectare creativã, inventivã ºi metodicã prin care se optimizeazã
funcþia ºi valoarea esteticã a produselor realizate industrial prin producþia
de serie, contribuind la îmbunãtãþirea calitãþii acestora ºi la satisfacerea
necesitãþilor utilizatorilor.
Designul industrial oglindeºte natura specificã a activitãþii de creaþie
proiectare în industria modernã caracterizatã prin: seriabilitate, tehnologii
mecanizate, automatizate, robotizate, materii prime din ce în ce mai
diversificate, un rol deosebit al factorului economic, dependenþã de criterii
ergonomice ºi ecologice, etc.
11

Dumitrescu A., Definirea design-ului ºi calitatea produselor, Universitatea
Politehnicã, Bucureºti, 2009
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Domeniile intervenþiei designului industrial care prezintã interes în
lucrarea de faþã sunt: produsele industriei constructoare de maºini, ale industriei
electrocasnice ºi electronice, ale industriei de prelucrare a lemnului (mobilei),
ale industriei uºoare(textile, încãlþãminte, sticlã, ceramicã), echipamente
informatice ºi birotice, ambalajelor, graficã de reproducere ºi publicitate.
Scopul designului industrial este în ultimã instanþã promovarea în
universul produselor industriei moderne a unor valori estetice superioare,
organic încorporate în structura obiectului tehnic, în folosul mutual al
beneficiarului-utilizatorului ºi fabricantului.
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Capitolul 2
DESIGN ªI ESTETICA MÃRFURILOR – DISCIPLINÃ
DE SINTEZÃ

2.1. Obiectul disciplinei, relaþia cu alte discipline
Pe baza delimitãrilor conceptuale precizate anterior referitoare la estetica
generalã în raport cu estetica industrialã ºi la aceasta ºi design se poate contura
cadrul conceptual al disciplinei „Design ºi estetica mãrfurilor”.
Designul având ca obiectiv intervenþia creatoare metodicã menitã sã
determine umanizarea lumii artificiale, obiectuale care ne înconjoarã, îºi gãseºte
plenitudinea în estetica mãrfurilor. Componentele esteticii mãrfurilor (forma,
culoarea, proporþia, simetria, stilul etc.), devenite exigenþe ale lumii
contemporane reprezintã rezultate ale activitãþii creative a designerilor. În esenþã
aceasta explicã ºi alãturarea celor douã componente ale denumirii disciplinei:
designul ca activitate inovativã creatoare, estetica mãrfurilor ca teoria ºi practica
studierii ºi evaluãrii caracteristicilor estetice ale mãrfurilor, dobândite prin
design. Acestea la rândul lor fac parte din sistemul de caracteristici ce determinã
calitatea mãrfurilor alãturi de caracteristicile tehnico-funcþionale, economice,
ergonomice ºi ecologice.
Designul ºi estetica mãrfurilor studiazã esenþa, legitãþile ºi mijloacele
fundamentale ale creaþiei ºi proiectãrii în producþia industrialã ºi reflectarea
lor în caracteristicile estetice ale mãrfurilor, corelate în mod raþional cu cele
tehnice ergonomice ºi economice. Rezultã cã designul îºi aduce aportul nu
numai în plan formal prin forme adecvate unei anumite funcþii a produsului, ci
printr-o adecvare corespunzãtoare a întreg ansamblului de funcþii ale produsului
(tehnicã, economicã ºi socialã) cu funcþia esteticã. Punctul de pornire în design
îl reprezintã „raþionalitatea funcþionalã” însemnând conformitatea dintre formã
ºi funcþii în general, într-o armonie perfectã cu ansamblul cerinþelor ce
contureazã realitatea tehnico-economicã ºi socialã în continuã schimbare cu
incidenþã ºi asupra evoluþiei designului ºi esteticii mãrfurilor.
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