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Obiective propuse:

• Socializare și relaxare

• Stimularea curiozității

• Îmbrățisarea conceptului de diversitate

• Dezvoltareaa creativității și a gândirii 
laterale

• Creșterea motivației pentru învățare

• Capacitatea de exprimare prin mijloace 
neconvenționale



Ce este design-ul floral sau arta florală?

Design-ul floral este arta de a îmbina florile și alte părți ale plantelor (frunze, tulpini)

într-o compoziție armonioasă.

Scurt istoric:

În Roma și Grecia antică- se realizau coronițe și ghirlande cu care erau

încununați cei mai de seamă reprezentanți ai societății.

În Japonia- se remarcă aranjamentele florale cu încărcătură religioasă profundă.

În Europa, în timpul reginei Victoria a Angliei și a regelui Ludovic al XIV lea al

Franței,  apar și primele școli de instruire în domeniul aranjării florilor și se formează primele 

stiluri occidentale de aranjamente florale.



Cele 4 principii ale unei compoziții 

florale occidentale:



În arta florală există două tipuri de echilibru: fizic

și vizual.

Echilibrul vizual poate fi:

• Simetric- ambele părți ale aranjamentului au 

aceeași cantitate de flori și frunze, sunt

realizate în oglindă; este cel mai întâlnit și

tradițional aranjament.

• Asimetric- materialele sunt distribuite inegal în 

ambele părți ale aranjamentului; aranjamentul

modern.

Simetric AsimetricEchilibru



DOMINANȚĂ -CONTRAST  Sunt importante pentru UNITATEA și VARIETATEA compoziției!

Ele depind una de alta astfel:

CONTRASTUL – stimulează varietatea și până la final interesul vizual asupra compoziției.

DOMINANȚA – prin repetiție aduce unitate și continuitate.

Aranjamentele trebuie să aibă un punct focal pentru a atrage atenția. Accentul este folosit pentru a atrage atenția

mai întâi asupra celei mai importante caracteristici dintr-un aranajment- punct focal și din acel punct la fiecare detaliu, în 

funcție de ordinea importanței sale.



Ritmul = fluxul vizual sau mișcarea în cadrul

unui aranjament, permite ochiului să se deplaseze

în jurul și printr-un aranjament, din punctul focal 

până la margini și înapoi.

Ritmul este realizat prin: culoare, formă, textură,

linie, spațiu.



PROPORȚIA  = relația de mărime dintre elemente, cum ar fi: florile, frunzele, recipientul și accesoriile

dintr-o compoziție florală.

- determină L (lungimea), l (lățimea), H (înălțimea) diferitelor elemente, în raport cu întregul compoziției.



SCARA = relația de mărime dintre piesa de design floral finală și

mediul ambient. 

-determină L, l, H, diferitelor elemente, în raport cu spațiul 

ambiental, mobilier, camera în care este poziționată compoziția



Elementele design-ului floral occidental:

•Linia- ne oferă conturul formei și o separă de spatiul înconjurător

•Forma- descrie aspectul tridimensional al unei compoziții florale (L, l, h).

•Suprafața

•Textura- felul în care o suprafață din compoziție se poate simți

•Culoarea- este componenta care atrage vizual și care generează o reacție 

puternică

•Spatiu- locul unde se creează forma, care controlează și dictează proporția

compoziției, se relaționează la mediu.



Vertical Orizontal

T inversat Unghi drept

Semilună Hogarth sau Forma S

Circular sau oval Triunghi asimetric



Simbolurile  și efectele culorilor  în designul floral și în relațiile socio-umane

• Alegerea corectă a culorilor poate induce o stare 

de bună dispoziție;

• Din punct de vedere al efectului sentimental 

culorile pot fi:

- calde (stenice, active): roșu, galben, oranj.

Sunt asociate cu soarele şi focul ca surse de 

căldură fizică și umană și induc sentimente de 

bucurie, optimism, dragoste, curaj, mulțumire.

-reci (astenice, pasive): verde, albastru, violet.  

Sugerează: putere, rațiune, liniște, reținere, 

maturitate, dar şi speranță.



Simbolistica florilor:

• Trandafirul – este unul dintre simbolurile florale cele mai importante în lumea occidentală - simbolizează

frumusețea, secretul, iubirea, viața, sângele, moartea și renașterea.

• Crinul – este un simbol al purității, perfecțiunii, milei și maiestății în cele mai multe culturi.

• Irisul – reprezintă speranța. 

• Crizantema – simbolizează: norocul, fericirea, sănătatea și longevitatea, precum și meditația (este simbolul Familiei

Imperiale din Japonia)

• Laleaua – semnifică iubirea perfectă.

• Floarea-soarelui- suflet credincios, lumina spirituală.

• Anemona- efemeritate

• Bujorul- onoare, frumusețe,  sănătate, prosperitate.



• În aranjamentele florale putem utiliza material vegetal proaspăt (verde) sau uscat:

✓ Flori

✓ Frunze

✓ Lăstari

✓ Fructe

✓ Ramuri

✓ Rădăcini.

• Elementele de care se ține seama la asocierea florilor în buchete și în alte tipuri de 

aranjamente florale sunt:

• - caracterul sau gradul de dominanţă al florilor

• - perioada de înflorire şi durata înfloririi

• - textura florilor

• - parfumul florilor. 13

Alegerea materialului



Accesorii și ustensile utilizate:



MULȚUMESC!


