TRADIÞIE ªI MODERNITATE
ÎN UTILIZAREA MATERIALELOR TEXTILE ÎN ARHITECTURÃ
Conf. dr. arh. Beatrice-Gabriela JÖGER

1. Introducere: Materialele textile ca
material de arhitecturã cu valoare de
patrimoniu
Parafrazând Ars una, species mille, am
putea spune cã „arhitectura este una,
speciile ei o mie”.
Arhitectura realizatã cu materiale textile este numai una dintre aceste
specii.
Prezenþã constantã sub diverse forme
în ambientul uman, materialele textile
ne „îmbracã” de mii de ani. Cel mai
apropiat, fizic, ne sunt hainele.
La Grande Arche, Paris

Neglijate timp îndelungat ca „reale” materiale de construcþie, putem observa cã textilele
sunt astãzi utilizate în absolut toate domeniile, de la decorativ (cel mai uzual) la utilitar (permis de noile tehnologii ºi materiale). Atenþia acordatã preponderent rolului decorativ ne
face sã uitãm, de multe ori, cã materialul textil reprezintã cel mai vechi material (de construcþie) a interiorului.
Vechimea materialului textil este atestatã ºi de faptul cã principiile de bazã ale fluxului
tehnologic sunt neschimbate de mii de ani. Inovaþiile ºi invenþiile care au dus treptat la
automatizarea completã a proceselor de obþinere a textilelor doar faciliteazã, nu înlocuiesc
paºii esenþiali.
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Arta ºi tehnica se împletesc permanent într-o
reciprocã determinare, spunea G. C. Argan,
deoarece arta, care este rodul imaginaþiei,
este realizatã prin tehnici ce ajung la virtuozitate - ideal baroc, sau chiar la tehnica riguroasã a idealului neo-clasic1.
Cercetãrile extinse interdisciplinar ºi inovaþiile
la care suntem astãzi martori, confirmã
interesul permanent, faptul cã domeniul
materialelor textile reprezintã un domeniu
viu, care îmbracã forme din cele mai variate.
Egiptenii, civilizaþie milenarã ce a pus bazele
multor meºteºuguri ºi arte, au dezvoltat ºi
acest domeniu, iar ceea ce putem vedea
astãzi reprezintã doar o infimã parte a contribuþiei lor.
Pentru civilizaþia de tip european, materialele
textile au însemnat, timp de mii de ani, materialele folosite în interiorul construcþiilor ºi la
îmbrãcãminte.
Casa Agnes Comar

Egipt - Þesut cca. 1400 Î.C.
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Altfel stau lucrurile
în civilizaþia asiaticã, unde aspectul
nomad al locuirii s-a
pãstrat pânã astãzi
pe mari zone, având astfel posibilitatea studierii unor modele elaborate ºi rafinate spre
Camara Regia, Alcazar, Segovia, 1450

Keisuke Fujiware

perfecþiune printr-o îndelungatã experienþã. Într-un anume fel, ceea ce se realizeazã astãzi
ca „arhitecturã efemerã” cu textile este inspirat profund din aceste manifestãri vernaculare
ale arhitecturii din materiale textile. Revenind la civilizaþia de tip european, trebuie menþionatã valoarea documentarã a arhitecturii populare, de
oriunde ar fi ea,
pentru studierea
traseului temporal
al variatelor materiale de construcþie
utilizate,
printre
Iurta Topakev care se numãrã ºi
cele textile.
Pentru materialele
istorice, cvasi-omniprezenþa lor a dus
la decelarea unor
categorii de importanþã ºi valoare ar-
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hitecturalã – în arhitectura de interior – ºi la gruparea lor în funcþie de amplasare, rol
(funcþional, decorativ, mixt) ºi de potenþialul arhitectural. Majoritatea textilelor a apãrut
având mai întâi un rol pur funcþional, care rãspundea unor necesitãþi imediate, ce s-a transformat în timp într-un rol mixt.
Materialele textile pot
fi amplasate pe:
a. pardosealã: covoare,
scoarþe, rogojini, mochete.
b. pereþi: tapiserii, covoare, scoarþe, tapete,
drapaje, draperii, perdele, separatoare de
spaþii.
Bramantino, tapiseria “Cele
12 luni”, luna Octombrie,
1503, Capela Trivulzio,
Vigevano
Covor Veramin Kilim

c. tavan: drapaje
d. mobilã: paravane, tapiþerii,
huse, cuverturi, feþe de masã
etc.

Art Deco, Geffrye Museum, Londra
(stânga)

Murskaya, Designer Guild (dreapta)
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2. Reconsiderarea materialelor textile de interior la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi în secolul XX
X. Categorii.
Din marea gamã de textile pentru interior, cele cu
potenþial arhitectural – adicã având caracteristici definitorii ca: formã, culoare, texturã, pondere în ansamblu –
ºi care contribuie, împreunã cu iluminatul, la definirea
unui spaþiu arhitectural sunt: covorul, tapiseria, tapetul,
perdeaua, drapajul, separatoare de spaþii ºi mate-rialele
de tapiþerie.
Pentru primele douã categorii (covorul ºi tapiseria) au
fost dezvoltate tehnici
specializate ºi materiCovorul cu noduri, Patzyryk, sec. V Î. Ch.
alele respective au avut
ºi au încã, în unele
cazuri,
o
pondere
majorã în arredamento
(nu doar ca suprafaþã
ocupatã ci ºi din punct
de vedere artistic).
De la covorul cu noduri
de la Patzyryk, din
munþii Altai ai Siberiei,
descoperit în anul 1947,
ce se pare cã dateazã
din secolul al V-lea î.Ch.,
Covor Tebriz, secolul XIX
Covor turcesc din lânã,
la cele manufacturate în
atelierele de la Savonnerie
atelierele de la Savonnerie ºi Aubusson (ca sã nu le menþionãm decât pe cele mai celebre ºi longevive) în secolele
XVII-XVIII, covorul a fãcut parte din universul spaþiului construit ºi locuit. Tehnicile speciale
de þesere, autohtone sau importate din Orient, au dus la stabilirea acestei categorii aparte
de textile apreciate ºi cãutate ºi astãzi.

Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / ARGUMENT

93

Victor Horta, Josef Hoffmann, Henri Van de Velde,
F.Ll. Wright sunt doar câteva dintre marile nume ale
arhitecturii care au integrat în proiectele lor designul
pieselor textile.
Victor Horta, Hotel Solvay,
Bruxelles, 1894-1898

F. L. Wright, Casa D. Wright, Arizona, 1951
Josef Hoffmann, Palatul Stoclet,
Bruxelles, 1910

Pânzã mumie - cap de zeiþã,
Colecþia Czartoryski

Tapiseria reprezintã ºi ea o categorie
deosebitã care astãzi are statut de
artã de sine stãtãtoare, depãºindu-l
pe cel „utilitar”. Tehnica specialã de
realizare a tapiseriei era cunoscutã
încã din timpul antichitãþii egiptene,
fiind prezentã în întregul bazin
mediteranean. Dar tapiseria, aºa
cum o cunoaºtem astãzi, a început a
fi realizatã în Evul Mediu timpuriu,
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Tapiserie Sf. Mihail,
Halberstadt, sec. XII, Germania

La Dame a la Licorne, 1484, Franþa

Tapiseria Apocalipsei, castelul
Angers, sec. XIV, Franþa

William Morris, Tapiserie, Merton Abbey

în secolele XIII-XIV, depãºindu-ºi utilitatea curentã ca
izolator termic ºi cãpãtând treptat statutul de obiect
de artã. În acelaºi timp, a constituit un mediu de
difuzare a informaþiei încã dintr-o epocã în care
aceastã acþiune era realizatã doar oral sau prin manuscrise. A intrat însã, în secolul al XIX-lea, într-un con
de umbrã. Apoi, personalitãþi culturale ca fraþii
Goncourt, Geoge Sand (care a redescoperit în podul
unui castel celebra serie La dame a la Licorne, Victor
Hugo sau Pierre Loti apreciazã aceste obiecte care
cãtre anul 1880 capãtã valoare de antichitate2.

Aristide Maillol, tapiserie, 1900

În acelaºi timp are loc reconsiderarea artei tapiseriei
ºi adaptarea acesteia la noile spaþii construite ºi la
modul lor de amenajare. Schimbãrile care au loc în
artele ºi arhitectura timpului, curentele, miºcãrile ºi
noile stiluri apãrute contribuie din plin la aceastã
transformare ºi modernizare.
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Giacomo Balla, Colorprisma, 1920

Ida Kerkovius, tapiserie feutru, 1921

Arhitectul Emile Peyre contribuie cu colecþia sa la înfiinþarea Muzeului de Arte Decorative
din Paris. William Morris ºi Burne Jones, Aristide Maillol – sprijinit de principesa Martha
Bibescu, Ida Kerkovius ºi Gunta Stadler-Stölzl de la Bauhaus, Giacomo Balla ºi Fortunato
Depero în Italia, Picasso ºi Georges Braque (Foto 026) în Franþa sunt noii creatori de tapiserii.
3. Arhitectul-artist ºi relaþia arhitecturã-material
textil. Exemplul lui Le Corbusier.
Un caz deosebit îl reprezintã Le Corbusier care, prin activitatea sa plurivalentã a unit în mod
practic arta arhitecturii cu cea a tapiseriei. Arhitectul deschizãtor de drumuri noi pentru
breasla sa, a numit tapiseria modernã ca fiind muralul nomadului ºi, alãturi de alþi creatori,
a încercat sã o scoatã din tiparele trecutului ºi sã o apropie de om. Omul, mãsurat cu
Modulorul, spaþiul mãsurat cu Modulorul, tapiseria mãsuratã cu Modulorul, toate elementele intrã în dialog, interacþioneazã. (Tapiseria trebuie amplasatã la înãlþimea omului, sã
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Le Corbusier, Canapeaua, tapiserie, 1950

Le Corbusier, Modulorul

atingã solul, are o lãþime care o uneºte cu peretele: 2,95 m, 3,66 m, 4,80 m, derivatã din
Modulor. Este chiar dimensiunea omului nomad care am devenit noi, locuitorii oraºelor:
omul modern este un nomad!3 )
Tapiseria ca „mural nomad” îi permite omului modern sã aibã un „mural”, adicã o compoziþie de mari dimensiuni, cu potenþial arhitectural, pe care sã o poatã rula ºi muta când îºi
schimbã locuinþa. Tapiseria reface astfel, la distanþã de sute de ani, miºcarea pe care o urma
în Evul Mediu, când era purtatã în cassone de la o reºedinþã seniorialã la alta.
Oraºul nou Chandigarh demonstreazã cum o adevãratã personalitate a arhitecturii moderne
a abordat toate faþetele unui proiect de arhitecturã, respectiv ºi partea de arredamento ºi
de plasticã monumentalã. Tapiseria are un dublu rol – funcþional-acustic ºi decorativ –, rol
tratat cu aceeaºi atenþie ca proiectarea unui oraº sau a unei construcþii monumentale. Le
Corbusier considera cã pictura, arhitectura, sculptura, sunt un fenomen unic de naturã plasticã în serviciul cãutãrilor poetice sau capabile a declanºa momentul poetic.4 El abordeazã
în mod similar compoziþia unui oraº, a unei clãdiri sau a unui panou decorativ. Privindu-le
comparativ ca reprezentãri abstracte – planul noului oraº ºi oricare dintre tapiseriile rea-
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Le Corbusier, Chandigarh

lizate aici – se observã aceeaºi tipologie compoziþionalã. Modulorul a fost mãsura compoziþiilor indiferent de scara fizicã a acestora, lucru ce i-a fost de imens ajutor în realizarea
monumentalelor tapiserii de la Chandigarh care reprezintã însumat 650 m2. Majoritatea
acestora au fost realizate pe plan local, în decurs de numai cinci luni. Astfel, atunci când, în
imposibilitatea unui contact direct, desenele tapiseriilor trebuiau sã ajungã din atelierul
parizian al lui Le Corbusier în atelierele din Punjab unde acestea urmau sã fie executate,
graþie Modulorului desenele de ansamblu ºi de detaliu au putut fi codate ºi transmise pe
unde radio. Ideea sa de a scoate tapiseria din rolul de tablou cu ancadrament (fizic sau fictiv) s-a concretizat astfel la modul ideal în acest nou oraº.
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4. Materialele textile în arhitectura
contemporanã
În arhitectura contemporanã, categoriile textile menþionate anterior îºi menþin prezenþa
activã pentru fiecare, cercetarea exprimându-se sub forme specifice.

4.1. Materiale textile utilizate la interior
a. Obiectul de artã: tapiseria
Jagoda Buic, Variabila roºie, 1974

Tapiseria este astãzi un obiect de artã în sine,
suportã inovaþii în ceea ce priveºte tipurile de
materiale utilizate, încercãri de noi tehnici ºi
de ieºire din bidimensional, cãi ce duc la noi
forme de expresie artistico-esteticã. Tapiseria
înseamnã acum combinaþii inedite de materiale, de texturi. Evaluarea sa este fãcutã de
mediul artistic prin expunerea publicã sau privatã.

b. Obiectul utilitar ºi artistic: covorul - târguri
ºi premii pentru inovaþii contemporane
Eta Sadar Breznik

Trienala Tapis 2003

Covoarele, alt element de ambientare interioarã, beneficiazã de prezenþa la târguri internaþionale, cel mai celebru fiind DOMOTEX de la Hanovra. Aici se premiazã anual calitatea,
creativitatea ºi inovaþia în designul covoarelor manuale, apreciindu-se totodatã ºi pãstrarea
tradiþiilor milenare.
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Best collection modern

Best nomadic superior

Best innovation

c. Alte materiale textile: pentru
mobilier, separaþii de spaþii,
drapaje, draperii, storuri,
transperante etc. Proprietãþi
fizice, tendinþe, târguri ºi premii pentru inovaþie
Pentru celelalte materiale textile, folosite la tapet, perdele,
drapaje, separãri de spaþii ºi
mobilier-tapiþerie, tehnologia
obþinerii lor este asemãnãFloating featherweight, Nendo, scaun Cabbage
toare ºi trebuie spus cã
cercetãrile asupra acestora au dus la inovaþiile ºi invenþiile din domeniul materialelor textile
de astãzi. În principiu, tehnicile de obþinere au rãmas aceleaºi – þesere, împâslire – materiile
prime însã s-au schimbat. Dacã în urmã cu o sutã de ani era greu de conceput, astãzi, materialele textile sintetice le pot imita, din punct de vederea al aspectului ºi texturii, pe cele na-
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turale, adeseori cu calitãþi îmbunãtãþite, iar combinaþiile natural-sintetic reprezintã un lucru obiºnuit.
Materialele textile de astãzi sunt
gândite din ce în ce mai mult din
punct de vedere arhitectural, adicã
în funcþie de locul ºi scopul utilizãrii
lor. În afarã de calitãþile estetice,
textilele trebuie sã aibã calitãþi ce
rezultã din tehnologiile aplicate
astãzi la fabricarea lor.
Inovaþiile din lumea materialelor textile au loc nu doar pentru cele dedicate arredamento-ului ci pentru
Elegance in Textile
domeniul textilelor arhitecturale în
general. Dar toate acestea se supun, pânã la urmã, cerinþelor utilizatorilor ºi ale pieþei.
Inovaþia, astãzi, nu se mai referã atât de mult la apariþia de noi materiale, cât la inventarea
de noi tratamente de finisare care, aplicate þesãturilor, sã le confere proprietãþile cãutate de
clienþii contemporani. În ultimii ani, prin colaborarea cu institute specializate, au fost dezvoltate tehnici de finisaj care utilizeazã nanotehnologia.
Proprietãþile fizice cele mai importante cerute în lumea textilelor arhitecturale de astãzi
sunt:
- Neinflamabil – cerinþã apãrutã întâi în sfera comercialã a domeniului, care astãzi
pãtrunde ºi în locuinþe. Fibrele poliesterice rezistente la flãcãri ºi finisajele cu acþiune de
întârziere a acestora sunt soluþiile folosite în realizarea materialelor textile.
Primele fibre au fost produse de firma Trevira, ce a lansat în urmã cu 30 de ani fibra Trevira
CS (Confort ºi Siguranþã), utilizarea lor fiind apoi reglementatã prin lege pe plan internaþional. Astãzi, cele peste 200 de tipuri de fire ºi fibre sunt utilizate de companiile din întreaga
lume la producerea materialelor textile.
Firma Delius a dezvoltat o gamã de materiale pe bazã de poliester, cu un finisaj rezistent la
flãcãri, gamã numitã Deliflamm. Pentru a îmbunãtãþi aspectul poliesterului, care nu este un
material foarte atractiv, sunt utilizate motive decorative ºi culori la modã.
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- Antibacterial – eliminarea de pânã la 10
ori mai rapidã a umiditãþii din aºternuturile
de pat conduce la efecte antibacteriale mult
apreciate de spitale. Fibra utilizatã este bazatã pe celulozã ºi este produsã de firma Lenzig
AG sub numele de Tencel iar Trevira a realizat fibra Trevira CS Bioaktive. Firme care
folosesc aceste fibre sunt: Hämmerle
Textilwerke GmbH. Gebr.Sanders, Egeria.
- Eliminarea mirosurilor – este o calitate
realizatã prin finisajul Triple Fresh. Distrugerea mirosurilor ºi a substanþelor dãunãtoare este realizatã pe principiul unui catalizator chimic (sãruri metalice) integrat în fibre,
care, prin circulaþia aerului, descompune noxele
în componente inofensive. Ingredientul activ
nu se degradeazã în proces ºi rãmâne efectiv permanent. Materialele sunt
realizate de firmele
Schmitz-Werke,
Baka
Save, Paulig.
- Neºifonabil – procesul
de finisaj numit Cosinel
permite ca lenjeria de
pat sã nu necesite cãlcare, o face mai neºifonabilã ºi asigurã moliciunea îndelungatã a
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Deliflamm
Trevira Bioaktive

materialului. Calitatea unui material de a fi neºifonabil este rezultatul procesului de finisare
Cosinel, utilizat doar de douã firme: Bauer Damast ºi Hämmerle.
- Elasticitate naturalã – obþinerea unei elasticitãþi naturale, fãrã ajutorul fibrelor Lycra sau
a tehnologiei de tricotare, este o realizare a firmei Hämmerle, care foloseºte pentru aceasta fibra Tencel, care în procesul de fabricaþie acumuleazã fluiditate. Þesãtura rezultatã,
egalã în desfãºurarea sa este apreciatã în zona comercialã (hoteluri, spitale) pentru multiple
calitãþi. În afarã de elasticitatea naturalã, este foarte robustã ºi nu se deºirã.
- Întreþinere uºoarã – pentru acest tip de finisaje nanotehnologia este esenþialã în aplicarea
diferitelor straturi protectoare. Pentru o mai mare rezistenþã la pãtare se aplicã un strat de
Teflon sau se realizeazã þesãturi tridimensionale. Finisajul Crypton pentru stofele de
tapiþerie implicã o tehnicã de þesere sofisticatã aplicatã unei þesãturi din poliester. Materialul
nu se pãteazã, iar murdãria se poate îndepãrta cu apã caldã ºi puþin detergent.
Întreþinerea uºoarã a textilelor de arredamento este un factor din ce în ce mai important
(pentru unii cel mai important) în alegerea pe care o fac cumpãrãtorii. Din aceastã cauzã
producãtorii ºi cercetãtorii sunt în permanenþã în cãutarea de noi soluþii.
- Confort fizic ºi psihologic al utilizatorului. În acest domeniu, gama de posibilitãþi este cu
adevãrat infinitã. În funcþie de preferinþe, mod de viaþã ºi modã, pot fi imaginate materiale
cu proprietãþi deosebite sau combinaþii de materiale care sã creeze noi efecte: material plãcut tactil, efecte de structurã, fibre deosebite ºi combinaþii inedite, efecte de transparenþã
etc. Principalii producãtori sunt: Interfrotta, Nya Nordiska, Apelt-Stoffe, Saum & Viebahn,
Garotex, Marburg.
Loggia in and outdoor

Flaechenvorhang newclassics, 2009

Farbambiente, gruen
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Firma A.S. Création a (re)inventat Lâna de
aur, dezvoltând o nouã tehnicã pentru a produce tapetul creat de designerul Nadir Belli.
Tapetul în relief, cu aspect lânos, este, de obicei, mai întâi imprimat ºi apoi materialul este
presat. Inspirat de textilele istorice de tip
„damasc”, el a dorit sã recreeze impresia de
„fãcut manual”. Inversând etapele, el îºi
atinge scopul prin crearea unei distribuþii personalizate a culorii. A rezultat o colecþie caracterizatã de un aspect alternativ mat/lucios
ºi cu motive decorative repetitive de dimensiuni mari (1,6 metri).
Deºi mai rar, au loc totuºi ºi inovaþii sau
Golden fleece, A. S. Creation
invenþii în privinþa materialelor propriu-zise.
Acesta este ºi cazul grupului de materiale
numite PCM (Phase Change Materials), materiale care îºi schimbã forma fizicã. Bazate pe
tehnologiile aplicate pânã de curând doar produselor destinate zborurilor spaþiale, PCM
constã dintr-o spumã specialã integratã þesãturilor ºi are capacitatea de a egaliza fluctuaþiile de temperaturã, asigurând un mediu permanent temperat. Capsulele microscopice de
PCM se transformã în fluid atunci când temperatura corpului le încãlzeºte. Ele stocheazã cãldura, având un efect rãcoritor. Astfel, ele încep sã se cristalizeze, eliberând energia rezultatã
sub formã de cãldurã. Tehnologia este folositã momentan în domeniul lenjeriei de pat.
Inovaþia este premiatã
Târgul Heimtextil, cel mai mare ºi important târg de textile de arredamento din lume, este
integrat unei serii de alte târguri din Germania dedicate arhitecturii ºi designului. Premiile
pentru Inovaþie pe diverse categorii includ, din anul 2004, Textile ºi obiect - Textile and
Contract Innovation Prize. Aceste premii sunt organizate în colaborare cu douã prestigioase
reviste de specialitate germane, AIT (Architecktur/Innenarchitektur/Technischer ausbau) ºi
IA (Intelligente Architektur). Designerii ºi producãtorii îºi supun creaþiile unui juriu alcãtuit
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Wave, A.S.Creation

Reaktionsfreudig, A.S.Creation

Premiu Innovation 2004, tapet
Drizzle, A.S.Creation

din arhitecþi ºi designeri de interior. Criteriile sunt ºi ele arhitecturale, deoarece se doreºte
creºterea importanþei calitãþii arhitecturale a textilelor pentru interior ºi a soluþiilor de
arredamento. Produsele trebuie sã fie convingãtoare atât din punct de vedere al designului
cât ºi tehnic. Deschis producãtorilor de materiale textile sau designerilor care propun soluþii
de arredamento în colaborare cu diverse firme, produsul/colaborarea înscris(ã) la concurs
trebuie sã nu aibã o vechime mai mare de trei ani ºi sã fie disponibil pe piaþã în timpul
desfãºurãrii târgului.
Iatã câteva dintre firmele ºi produsele câºtigãtoare ale acestor premii:
2004.
- AS Création cu tapetul „Drizzle”, creatori: Ferdinand Visser, Alexandra Gaca. Este un
tapet tridimensional, voluminos, în douã straturi, ce pare mai degrabã o matlasare decât o
simplã acoperire a peretelui. Este alcãtuit dintr-o þesãturã monofilarã transparentã ºi un
strat de poliuretan colorat care îl rigidizeazã. Astfel, sub diferite unghiuri de privire, tapetul
apare sau aproape alb, gri sau aproape negru. „Este o inovaþie tehnicã ºi de material,
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2005, Creation Baumann, Assago

nemaivãzutã pânã astãzi în existenþa îmbrãcãminþilor parietale.
Prin structurã ºi suprafaþã,
fiecare punct de vedere dã
naºtere la mii de fenomene
optice. Produsul fiind robust ºi
2005, Hybrids and fusion, Timeout
uºor de întreþinut, poate deveni
5
un interesant ºi creativ element de construcþie” .
2005. Premiul a fost acordat ex-aequo pentru douã companii/produse:
- Création Baumann GmbH., pentru Acoustic Collection, o colecþie ce oferã designerilor de
interior o vedere cuprinzãtoare asupra valorilor acustice ºi
- LBM GmbH, pentru Leuchtextil, un material textil luminos, dezvoltat în cooperare cu
Gerster GmbH & Co. KG. Produsul este realizat din fibre conducãtoare de luminã ºi textile,
þesute într-un material transparent ce poate fi prelucrat aproape ca un material normal pentru draperii sau tapet. Conectorii conducãtori de luminã sunt albi sau coloraþi.
2006. Premiul acordat ex-aequo firmei Hybrids and Fusion pentru Timeout, o þesãturã
laminatã tridimensionalã, un nou tip de þesãturã care face legãtura între tradiþie ºi modernitate ºi firmei Kvadrat (în cooperare cu Tord Boontje) pentru colecþia Tord Boontje &
Kvadrat, care se distinge prin înalta calitate a designului ºi a procesului tehnic ºi artizanal.
La acelaºi târg Heimtextil se prezintã moda în arredamento, sunt comunicate tendinþele
pentru sezoanele urmãtoare, ce se supun unor legi mereu schimbãtoare.
Deºi grupate sub denumiri poetice ca „Acasã este acolo unde îþi bate inima” (2001/02);
„Individualitatea este calea” (2002/03); „Inspiraþia unei zile” (2003/04); „Contrastul în
armonie” (2004/05); „Nostalgie” (2005/06), „Materialele - inimã ºi suflet” (2006/07), „Aratã-
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Kvadrat, Tord Boontje & Kvadrat

ºi adevãrata culoare” (2007 /
08), „Este timpul sã fii...” (2008
/09), „Aºteaptã-te la ceva neaºteptat” (2009/2010), tendinþele
sunt inspirate ºi motivate permanent din punct de vedere
teoretic de epoci ºi stiluri din
istoria artelor, arhitecturii, a
modei, a culturii vizuale în general.
Pentru sezonul 2010/2011 tema
este: „Uni[re]versul”6, tendinþele fiind dezvoltate de membrii
unei Mese Rotunde Internaþionale care vin din Japonia, Marea
Britanie, Olanda, Franþa, Germania ºi Suedia.
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Futurustic - Simplitatea înaltei calitãþi
Din 2005, când rapoartele Fondului Mondial pentru Naturã
(World Wide Fund for Nature - WWF) au fost publicate ºi poate
chiar dinainte, sectorul textil s-a preocupat de nevoia de a creºte
ºi a proteja resursele pãmântului. Începând cu 2007, când a fost
înfiinþatã Sãptãmâna modei Etnice, aceasta s-a reflectat ºi în
tendinþe. Declaraþia tendinþei Futurustic face aceastã legãturã ºi
subliniazã cu inteligenþã
aspectele de autenticitate
ºi consideraþiile ecologice.
Din punct de vedere
estetic, Futurustic se concentreazã pe subtilitãþi,
þesãturi fine ºi pe spumos
ºi voluminos, ca ºi pe culorile naturale, de pãmânt.
De exemplu, Rãdãcini rafinate simbolizeazã structurile neregulate de tipul celor din naturã, o interpretare modernã a
miºcãrii „Înapoi la rãdãcini”. Lesstravagance descrie cã mai puþin înseamnã mai mult ºi proceseazã materialele simple la standarde de calitate înalte. Aici, eco-lux-ul apare în amestecul
unor simple variaþii de stil ºi a unor forme elementare de extravaganþã. A treia temã, Timpul
infinit, este o combinaþie a materialelor brute ºi a celor moi. Amenajarea interioarã reflectã
puterea de calmare a confortului atemporal ºi o încredere rusticã în viitor.
Tentaþia creeazã din tradiþional ºi modern o sferã privatã.
Tentaþia este fãcutã sã facã apel la simþuri într-o epocã a tehnologiei, a internetului ºi a vieþii
publice. În timp ce oamenii devin din ce în ce mai legaþi prin reþele, dorinþa unei sfere private se mãreºte ºi creºte tendinþa de cãutare a unor valori interioare. Forme atemporale se
potrivesc cu noi dezvoltãri surprinzãtoare ºi interpretate cu forme clasice. Sfera privatã pe
care o cãutãm apare clar în designul interior al unui mini-living în formã de cocon. Sunt utilizate culori „interzise” ca absintul ºi roºul de Burgundia.
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Una dintre subtemele Tentaþiei este Sfera intimã, unde
aspectul patinat este adoptat pentru finisaje moderne.
Înscenarea irezistibilã se complace în rãstãlmãcirea mentalã a relaþiei dintre vechi ºi nou, original ºi copie, creând
o atmosferã fantasticã misterioasã. Libertatea
redescoperitã a creativitãþii este pusã în evidenþã prin
materiale contrastante ca plasticul transparent ºi colorat,
margini clasice ºi ornamente.

Clasicii digitalizaþi ºterge graniþa dintre real ºi
virtual ºi caracterizeazã
o cãlãtorie între fantezie ºi prezent. Clasicul
este reinterpretat ºi utilizeazã elementele atemporale.

Hipernatura transportã prospeþimea naturii în marele oraº.
Culorile proaspete, urbane,
sunt combinate cu nuanþe de
smog, ceea ce aduce o nouã
forþã ºi energie vieþii oraºului,
creeazã armonie prin senzualitate ºi inovaþie. Hipernatura se
bazeazã pe materiale cu þesãturi transparente ca soia ºi bambus. Datoritã utilizãrii broderiei
ton-sur-ton, Inovaþii benefice dã elementelor oarecum moderne ºi
raþionale o undã de cãldurã ºi este senzual ºi ingenios ca rezultat.
În Organotech, o boare de prospeþime realizeazã simbioza cu evidenþa naturii. Materiale hibride aduc mai multã poezie mobilieru-
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lui, creând efecte de umbrã prin stratificarea þesãturilor ºi a luminii. Realitatea stratificatã
transportã o creaþie ce constã din structuri moi, vii, luminoase, straturi (layere) ºi delicate
iluzii senzoriale, accentul fiind pus aici pe aducerea mai aproape a realitãþii ºi poeziei.
Intuiþia, explozie de umor bun ºi culori luminoase
Acum, creativitatea se repoziþioneazã în timpurile crizei actuale.
Culorile luminoase ºi contemporane pun în evidenþã creativitatea
spontanã, o varietate de modele din culturi diferite reflectã limbajul universal.
Geografie intuitivã uluieºte prin formã ºi culoare ºi combinã plasticul cu materiale durabile.
Libertatea ºi spontaneitatea
sunt exploatate în Creativitatea impulsivã prin culori
puternice ºi naive, desene
picturale, creând o arhitecturã dinamicã.
Fascinaþia graficã insuflã
viaþã în funcþionalitate. Imprimeurile ºi acoperirile de
suprafeþe se joacã cu formele ºi aduc un umor de calitate într-o casã creativã.
Simplitatea magicã este la fel de bogatã în contraste, aducând un optimism spontan
designului de interior ºi facilitând întâlnirea dintre culorile luminoase ºi tonurile neutre.

d. Utilizãri industriale
Modele ºi tendinþele nu ating însã domeniul textilelor cu utilizãri industriale, pentru care
primeazã calitãþile tehnico-fizice. Aplicaþiile tehnice ale materialelor textile la interior, adãugate în ultimii ani, sunt extrem de diverse: furtunuri pentru sistemele de aer condiþionat,
benzi transportoare, huse pentru sprijinitorile de cap, filtre, materiale izolatoare, textile elastice pentru construcþiile expoziþionale.
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4.2. Materiale textile utilizate la exterior
Materialele textile au „ieºit”
însã din spaþiul interior ºi au
pãtruns ºi în sfera textilelor
utilitare din industria construcþiilor care, implicatã în
societate prin planificarea,
proiectarea, construirea ºi
întreþinerea edificiilor ºi a
infrastructurii, beneficiazã ºi
ea de rezultatele cercetãrii
din domeniul textilelor.
Aducerea textilelor tehnice ºi
a celor de înaltã performanþã
în domeniul construcþiilor
înseamnã o calitate mai bunã
a lucrãrilor.

Loose threads

Batyline Canatex

Textilele utilizate în construcþia clãdirilor, barajelor, podurilor, tunelurilor ºi drumurilor alcãtuiesc ceea astãzi este numit, în englezã, sectorul Buildtech, ceea ce s-ar putea traduce în
româneºte „Consteh”.

Principalele proprietãþi mecanice ºi fizice oferite de materialele textile sunt: greutatea micã,
rezistenþa ºi durabilitatea, o anduranþã la diferiþi factori (încreþirea, degradarea prin agenþi
chimici ºi poluanþi, alte componente chimice ale materialelor de construcþie, la soare ºi acizi).
Principalele grupe de produse din categoria textilelor tehnologice sunt: împrejmuiri ºi semnale, plase pentru schele, diferite tipuri de copertine, prelate, membrane arhitecturale,
materiale pentru acoperiºuri.
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a. Diferite forme de acoperire
Implicarea arhitectului în procesul de creaþie/proiectare a acestora este limitatã la utilizarea
produsului finit. Pentru unele categorii (împrejmuiri, plase pentru schele), contribuþia arhitectului este absentã sau minimã, dar pentru altele, respectiv variatele manifestãri ale
acoperirilor ºi anvelopantelor, rolul arhitectului este esenþial.
Construcþiile speciale industriale, chiar având caracter de serie micã sau unicat, nu sunt însã
întotdeauna spectaculoase. De exemplu, acoperirea unor construcþii speciale (cum ar fi rezervoarele de gaze) cu materiale textile folosite la7:
- echipamentele de tratare a apei reziduale prin descompunere anaerobicã
- fabricile de biogaz din domeniul agriculturii sau
- alte tipuri de fabrici.
Pentru acestea, în funcþie de formã (ce poate fi sfericã, calotã sfericã sau semi-tor) se
foloseºte o membranã simplã sau dublã din poliester acoperit cu PVC, ce suportã diverse
tratamente de rezistenþã la razele UV, agenþi fungici, chimici, incendiu etc. Aceste membrane pot acþiona independent, montate pe o bazã din beton sau ca acoperiº pe un rezervor existent din oþel sau beton.

b. Construcþii cu materiale textile
Creativitatea arhitecturalã poate fi pusã însã în evidenþã în cazul copertinelor sau al pavilioanelor, ce pot îmbrãca diverse forme spaþiale ºi dimensiuni:
- gen corturi - ce pot servi de stand expoziþional
- pavilioane susþinute pneumatic
- pânze arhitecturale - structuri permanente sau semi-permanente de acoperire
- hale multifuncþionale: expoziþii, evenimente sau depozitare; structuri din lemn sau metalice (oþel sau aluminiu) acoperite cu materiale textile.
Pentru realizarea acestora, alãturi de alte produse, de acum tradiþionale, existã, asemenea
betonului precomprimat, ºi materiale textile precomprimate8. Produse de firma Ferrari
Architecture ºi numite Precontraint®, acestea au o capacitate mãritã de a-ºi pãstra dimensiunile pe ambele direcþii, ceea ce permite realizarea de forme spectaculoase ºi acoperirea
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Rezervoare de gaze acoperite cu materiale textile

Pavilioane din materiale textile

Pânze arhitecturale
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Stadionul Auguste Delaune (2008) din Reims, Franþa

Expo Zaragoza 2008, Spania
Faþade Stamisol FT, Ferrari Architecture

de deschideri mari. Marile umbrele
de pe Avenida principal de la Expo
Zaragoza 2008, Spania, sau stadionul
Auguste Delaune (2008) din Reims,
Franþa, sunt doar douã exemple de
utilizare a acestui material cu proprietãþi
deosebite.
Tot
Ferrari
Architecture a brevetat de curând
materialul perforat pentru faþade
Stamisol FT, a cãrui aplicare creeazã
efecte 3D.
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5. Concluzii
Iatã deci cã un material (ºi) de construcþie ce timp de
milenii a fost caracterizat de perisabilitate ºi fragilitate s-a transformat, datoritã invenþiilor ºi inovaþiilor
tehnice, într-un material durabil, rezistent, cu proprietãþi fizice deosebite ºi care poate ºi chiar este
solicitat, sã înlocuiascã unele materiale clasice.
Utilitatea sa se vãdeºte mai ales în cazul construcþiilor
a ceea ce numim „arhitecturã efemerã”, datoritã
greutãþii mici, volumului redus ocupat prin strângere/pliere ºi formelor libere de constrângeri pe care
le poate aborda cu uºurinþã.
Materialele textile, departe de a reprezenta o categorie strict „de patrimoniu” se reinventeazã permanent ºi îºi continuã viaþa în spaþiul nostru arhitectural.
Note
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