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      Principii generale privind tehnologia vitraliului tradiţional. 
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      Vitraliul este un obiect care rezolva o problema tehnică, fiind o 
soluţie arhitectonică în sine şi personalizează spaţiul  atât prin 
lumina dispersată a sticlei colorate transparente cât şi prin aspectul 
său festiv. 
      Tehnic vorbind, un vitraliu este, grosso modo, un panou făcut 
din bucăţi de sticlă colorată, unite între ele cu ''mortar" de plumb ce 
se prezintă sub forma de baghetă, cu profil în forma de H. 
Ranforsajul de plumb înconjoară fiecare bucată de sticla 
funcţionând ca o ramă dublă pentru bucăţile respective aflate pe de 
o parte şi de alta a ramei.  
 

 

1.1. Scopul şi obiectivele cursului: tehnica vitraliului tradiţional. 

 
      Disciplina Ceramica şi sticla: tehnologia vitraliului tradiţional în 
cadrul catedrei Design Interior argumentează atât importanţa 
utilizării sticlei artistice ( în special vitraliul ) în designul ambiental 
contemporan (interior şi/sau exterior), cât şi corespunderea acestuia 
la cerinţele actuale exigente, ca fiind preocuparea subsidiară actului 
creator. 
      Cursul va urmări elaborarea proiectului de an în vederea  
aprofundării  atât cunoştinţelor teoretice cât şi a celor practice (de 
laborator) şi va viza despre cum, şi în exclusivitate despre:  cu ce, 
pe ce, şi în ce ordine se execută tehnica - vitraliului tradiţional 
      De aceea, disciplina dată, prin bogăţia de informaţii practice, 
îndrumări tehnice, procedee de lucru şi reţete vechi şi noi, este 
indispensabilă atât designerilor profesionişti, cât şi celor ce se 
interesează în general de toate modalităţile de exprimare în acest 
domeniu. 
      În prezentele indicaţii metodice sunt reflectate probleme de 
principiu care trebuie soluţionate de studenţi la elaborarea lucrării 
de an. Este propusă: succesiunea elaborării etapelor de lucru, 
estimarea consumului de materiale şi timp, listele materialelor şi 
instrumentelor necesare, componenţele şi indicaţiile metodico-
practice privind efectuarea şi definitivarea proiectului. 
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