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Arta decorativă
F.04.A.025
Fundamentală, obțională
Anul II, semestrul IV
Română, rusă
4
48/120
Examen
Mercic Ion, lector univ.

Conţinutul cursului:
Noțiunea de arte decorative. Istoricul artelor decorative. Termeni de bază și concepte de artă decorativă.
Apariția și structura imaginilor. Funcțiile artei decorative: utilitar-practicâ, semiotică, esteticâ.
Сompoziția în arta decorativă. Structura decorului și a ornamentului. Ornamentul în istoria artelor
decorative. Forma subiectului ca reflectare a funcției și tehnologiei. Principiile relației dintre decor și
formă. Sinteza în arte decorative.
Periodizarea artelor decorative și a meșteșugurilor în Republica Moldova.
Caracteristici naționale ale artelor decorative din Republica Moldova.
Tipologia artelor decorative. Etapele dezvoltării și tehnologiei artelor decorative.
Arta lemnului. Prelucrarea artistică a lemnului și a pietrei. Pictura pe lemn. Sculptură pe os și piatră. Piatra
în bijuterii.
Arta ceramicii. Ceramica - concepte și tehnologii de bază. Etapele dezvoltării artei ceramice. Maeştrii
ceramişti din Moldova.
Arta sticlei. Prelucrarea artistică a sticlei.
Arta metalelor şi giuvaergeria. Tehnologii și istoria prelucrării artelor metalice. Pictura pe metal.
Artele textile. Apariţia şi constituirea tapiseriei şi goblenului. Arta croșetârii și broderiei.
Imprimeul. Arta baticului.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va cunoaște diverse materiale, tehnici și instrumente de artă decorativă;
 va valorifica limbajul artei decorative;
 va reprezinta plastic structurile și fenomenele naturii în diverse materiale și tehnici;
 va crea compoziții plastice în diverse tehnici și materiale;
 va percepe artistic operele de artă decorative din cultura națională și universală.
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