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Importanța țesutului în dezvoltarea culturală și 
economică



IMPORTANȚA ȚESUTULUI ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ ȘI ECONOMICĂ 

•În modulele anterioare am discutat despre cultură, înțelesul culturii în general. Felul în care
se schimbă cultura și relația acesteia cu tradiția.

•Dar care este importanța țesutului în dezvoltarea culturală și economică? Cultura este
legată de multe lucruri, de artă, muzică, de felul nostru de a fi etc. meșteșugurile sunt de
asemenea parte a țesutului și culturii.

•Meșteșugurile sunt considerate a fi un bun important care arată valorile, cultura și
identitatea unei țări. Cu toate că pentru mulți ani părea că această tradiție dispare, astăzi
tinerele generații încearcă să păstreze tradiția prin diverse forme în care motivele trecutului
se îmbină cu cele ale prezentului.
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De obicei, meșteșugurile prezintă caracteristicile diferitelor zone geografice în care au fost create.

Meșteșugul, din însăși formarea cuvântului, reiese că are legătură cu meșteșugurile artistice, este ceva făcut

sau produs manual cu ajutorul unor instrumente simple de către meșteșugari, ceva ce nu este produs în

fabrică.

Meșteșugurile au importanță istorică ce s-a adaptat vremurilor, atât în timpurile de început cât și în cele

moderne. Acestea sunt exprimate în multe forme diferite precum, pictură, sculptură în lemn, brodat precum și
în diferite forme ale artei moderne.

Pentru a crea idei de ornamentare femeile/bărbații se folosesc atât de inspirație cât și de reproducerea

ornamenticii tradiționale. Țesutul se folosește pentru a transforma și pentru a menține în viață arta,

meșteșugurile, picturile astfel încât să se răspândească în toată lumea pentru a fi vizibile pentru cât mai

mulți oameni. Colecționarii sunt cei care păstrează dovezile. Unul dintre aceștia este Nelson A. Rockefeller.



IMPORTANȚA ȚESUTULUI ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ ȘI ECONOMICĂ 

Între 1958 și 1975 acesta a comandat de la Picasso tapiserii la scară mare bazate pe cele mai

cunoscute tablouri ale spaniolului pentru a fi atârnate în Kykuit, moșia familiei Rockefeller în Westchester

County, New York. Tapiseriile reflectă filosofia lui Rockefeller că arta trebuie accesibilizată tuturor.

Rockefeller a simțit că dacă poate să transforme operele principale ale lui Picasso în tapiserii acestea

vor fi mai ușor de vizionat, expunând astfel un public mult mai larg la operele celor mai importanți
artiști. Tapiseriile sunt mai rezistente decât tablourile și pot fi rulate pentru un transport mai facil. Toate

tapiseriile expuse sunt țesute manual în Atelier Cavalaire, atelierul lui Jacqueline de la Baume Dürrbach

din regiunea Var din sudul Franței.



Fanny Tellier, Fata cu mandolina, 1910



Aubada, Serenada; Nud culcat și muzicant șezând, 1942 1937



Arlechin, 1915



Atelierul, 1927-28Interior cu o fată desenând, 1935



Figură, 1927



Figură, 1927 Nud pe plajă și lopată(Girls on the Beach), 

1960



Cele trei dansatoare (Les Trois 

Deanseuses), 1925
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Patru dintre cele mai bune tapiserii sunt inspirate din colecția MOMA, inclusiv, Cei trei

Muzicieni, o referință a fazei cubismului sintetic al lui Picasso. Alfred H. Barr Jr., directorul

fondator al MOMA a recomandat tabloul datorită planurilor plate de culoare ce puteau fi

ușor transpuse în țesătură. Acesta a recomandat, de asemenea și Arlechinul, alter-egoul

lui Picasso și Atelierul, o compoziție geometrică relativ simplă ce cuprindea un Picasso

așezat în fața șevaletului cu o pensulă în mână privindu-și modelul.

Pescuit de noapte în Antibes este cea mai dramatică tapiserie din expoziție fiind

deopotrivă și cea mai confuză și haotică.
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Interior cu o fată desenând îl prezintă pe Walter desenând în caietul de schițe. Carafă și
bol de fructe este distinct pentru contururile groase negre ce imită vitraliile. Fată cu

mandolină (Fanny Tellier) este ultima tapiserie comandată de Rockefeller, dar este din

mătase și este cea mai veche operă de cubism din expoziție.

Deși tapiseriile nu pot reproduce cu exactitate schemele de culori ale picturilor lui Picasso

acestea sunt îndeajuns pentru cineva care vrea să-l cunoască pe Picasso dar nu are

posibilitatea să zboare la New York, Londra și Paris. Mai important, la fel ca și ceramica

lui Picasso, aceste tapiserii arată că țesutul este o artă ce nu trebuie privită ca un simplu

meșteșug.



Începând cu anii ‘80 artele textile au dezvoltat noi forme și limbaje ce implică și multe idei

creative. Influențate de ideile postmoderniste, textilele și lucrul cu fibrele au devenit din ce

în ce mai conceptuale. Mai mulți creatori experimentează acum cu tehnici, materiale și
concepte prin folosirea artei brodării, țesutului, matlasării, croșetării și multe altele. Dimitris

Lempesis spune că este o muncă ce s-a confruntat cu probleme sociale și politice, precum

feminismul, domesticitatea, munca femeilor, politicile de identitate și s-a dovedit a fi o armă

a rezistenței împotriva limitărilor dureroase ale feminității. Expoziția „Weaving the Future/

Țeserea Viitorului” găzduiește munca a 20 artiste contemporane din Grecia care

încorporează tricotatul, croșetatul și multe altele în arta lor.
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Artemis Potamianou în tapiseria ei

„We will be victorious 2013” face un

comentariu caustic despre cum

stereotipurile despre istoria Greciei

Antice sunt transpuse în suveniruri

pentru turiști prin folosirea culturii

pop.

Artemis Potamianou, Vom fi învingători 2013, Tapiserie © & Prin 

amabilitatea artistului.



Penny Geka țese obiecte a căror 

semiologie este evidentă, prinzându-

le uneori pe pânză sau lăsându-le 

libere în spațiu. 

Penny Geka, Untitled #37, Ață, hârtie, 

lemn, © & Prin amabilitatea artistului. 

Dreapta: Maritassa Tsibmplaki, Adam, 

Dantelă, perle, cristale și pătură croșetată, 

2019, © & Prin amabilitatea artistului



Margarita Petrova introduce dantelă, flori 

de plastic și instrumente de cusut în vechile 

sertare ale bunicii ei, lucrările ei par povești 
independente, uneori ca o casă de păpuși 
sau raftul unei mașini de cusut, ce conțin 

toate materialele care compun viața 

noastră. 

Margarita Petrova, Oiko-technia, 2010, Dantelă, 

păpuși, flori de plastic, instrumente de cusut, sertar, 

© prin amabilitatea artistului. 



Mary Zygouri prezintă o tablă de șah 

țesută ce se transformă într-un spațiu de 

narațiune poetică și existențială. 

Regina, cea mai puternică piesă a 

șahului face o serie de mișcări imitând 

felul în care se mișcă Nebunul și 
Cavalerul. Ea este Regina, ea se poate 

mișca așa cum vrea, nu regulile decid 

jocul ci adversarul însuși. 

Mary Zygouri, Jocul fără sfârșit, 2018, 

Broderie pe pânză, © prin amabilitatea 

artistului. 
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Așa cum Anna Enepekides (muzeolog) scrie despre țesătoarea Artemis Alcalay „Trecerea de la

pictură, sculptură și formă prestabilită la țesut este doar evoluția naturală a legăturii acesteia

cu materialul. Acum ea creează de la zero. Producția lucrării începe cu firele de lână pe care

aceasta le colorează cu coloranți naturali – ritualul de creare adoptă ritmurile naturii - și le

folosește pentru a crea obiectul fir cu fir. Ea percepe fiecare limitare impusă de războiul de

țesut ca o provocare și lucrează pentru a lărgi aceste limite, refuzând tradiția țesutului atât din

punct de vedere al stilului cât și tematic.

În seria de lucrări intitulate „Țesături” Artemis Alcalay își continuă „lunga călătorie în căutarea

identității.”

Dr. Johannes Wachten (Muzeul Evreiesc din Frankfurt) scrie „…Prin arta țesătorului Artemis

Alcalay apelează la una din cele mai vechi realizări ale civilizației umane, ce sigur apare și în

Biblie”



Cuibul, tehnică mixtă, P.F.F. (Peloponnesian Folklore 

Foundation)

Arbore genealogic (Alekos, Miranda, Elias, Artemis, 

Nina), 2003, lână (la război), P.F.F. (Peloponnesian 

Folklore Foundation)



LENORE “FORME ȚESUTE”

Lenore Tawney (1907-2001) a fost o artistă americană ale cărei „forme

țesute” experimentale au redefinit contextul pentru textilele tradiționale în

arta lumii. Lenore Tawney s-a axat exclusiv pe țesut în anii `50, la început

creând carpete de perete și mai apoi experimentând cu structuri deschise,

forme neregulate și texturi și materiale variate.

Prin călătoriile ei, Lenore Tawney a fost influențată de credințe spirituale și
culturale ale diferitelor regiuni, toate acestea manifestându-se în arta ei. În

anumite culturi, pânza era văzută ca sacră și țesutul era un ritual spiritual.

În anii 60 aceasta s-a mutat în Manhattan și arta ei a făcut tranziția către

forme sculpturale de dimensiuni mari.

Carpetă, Semințe a fost creată în 1961 în timpul perioadei țesutului

sculptural al Leonorei Tawney. Fibrele – naturale și n negru, bumbac sălbatic

și lână toarsă manual – sunt țesute într-o așezare relativ deschisă și cu o

structură de țesătură simplă foarte liberă. În plus, smocuri de fire naturale

negre alternează de-a lungul țesăturii. În toată lucrarea, tehnica de țesere

leno accentuează grosimile și texturile variate ale firelor.



REFOLOSIRE CREATIVĂ

Christina Kim a fost interesată mult timp de repararea și refolosirea resturilor de material. Amintirile acesteia din copilăria

din Coreea de Sud sunt colorate de lipsa obiectelor materiale și de nevoia de a le îngriji. În lumina acestei istorii personale,

aceasta s-a asigurat că păstrează narațiunea jamdani prin proiectarea unor panouri, precum acesta, petecit, suprapus și
aplicat împreună de artizani din Gujarat, India care și-au folosit abilitățile pe resturi de materiale fabricate pe cealaltă

parte a sub-continentului indian. În cele din urmă, panourile finale de materiale refolosite au produs 800 metri de material

nou din care s-au făcut 409 veșminte noi. Și ce a rămas după aceea au fost reciclate în panouri pentru articole de

îmbrăcăminte și perdele. Chiar și cele mai mici resturi au fost folosite în amulete cu binecuvântări hinduse înăuntru.

Acest panou este unul dintre numeroasele modele din opera de design a lui Kim și exemplifică felul în care acest designer

talentat conectează materialul și oamenii și se implică în istoria culturală și materială. Tăiate din nou, rearanjate, asamblate

și suprapuse împreună pentru a forma un nou întreg, asemenea modele cristalizează istoria și amintirile artistului și valoarea

bunurilor materiale.



DIASPORIC DESIGN

Aswan, un oraș în Egipt, este și numele unui material de tapițerie creat în

2015 de arhitectul David Adjaye în colaborare cu Knoll Textiles. Pânza

este un amalgam de forme geometrice abstracte. Compoziția lui Adjaye

este inspirată de tradițiile țesutului din Ghana. Textilele create de Adjaye

evocă o Africă fantasmagorică. Este o senzație de ideal intangibil ale unui

loc familiar dar care se află în același timp dincolo de limitele posibilității
de înțelegere.

Aswan. Harare. Meroe. Lagos. Kampala. Kumasi.

Acestea sunt nume de orașe ce împânzesc continentul și care își împrumută

numele unor materiale din colecția Adjaye Knoll Textiles. Toate modelele

din această colecție sunt inspirate din obiectele și tradițiile textile din

Africa. Cu toate astea, Aswan în particular pare foarte distopic. Pânza are

o legătură puternică cu codurile geografice și culturale. Aswan poartă

numele unui oraș egiptean, dar are o estetică specifică Africii de Vest. Este

o analogie frumoasă a felului în care africanii din diaspora țin legătura cu

patria mamă, combinându-le și privind către casă de la distanță.





În centrul acestei batiste este portretul lui Marie Louis Jacquard (1752-1834),

inventatorul războiului de țesut Jacquard. Patentat în 1804, războiul de țesut includea

un mecanism cu cartele perforate pentru controlarea acțiunii urzelii, simplificând mult

producția de materiale complexe și a revoluționat industria mătăsii din Franța,

reprezentată prin omizile și coconii cuibăriți în coroana de stejar ce înconjoară portretul

inventatorului.

Deși avantajos pentru producătorii de mătase, mecanismul amenința locurile de muncă

ale muncitorilor abilitați, o problemă prezentată prin cuplurile ce se ceartă din fiecare

colț. Bărbatul reprezintă fabricantul și femeia reprezintă modelatorul, care ar fi folosit

uneltele de țesut prezentate în margine în timpul muncii la războiul de țesut.



•Astăzi țesutul a devenit un proces mecanic, cu toate că țesutul manual este încă practicat.

•Experimentele omului din epoca de piatră cu sfoara și ața a dus la primele textile țesute. Țesutul pe
degete, legarea și înnodarea manuală a firelor, este folosită și astăzi de mulți țesători. În timpul
perioadei Neoliticului omul a dezvoltat abilități importante în țeserea pânzei.

•Începuturile acestui meșteșug trebuie căutate la populația rurală, ca o formă de organizare socială de la
comunitatea familie, ca un grup de indivizi cu legături de sânge, în linia feminină și mai apoi în linia
bărbătească.

•Gradul de dezvoltare în formațiuni socio-economice a fost exprimat prin forțe productive și relații de
producție.
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Fiecare gospodărie producea pânza necesară nevoilor fiecăruia. Țeserea pânzei a rămas

o activitate asociată cu unitatea familiei pentru mii de ani. În timpul acesta sarcina țesutului

a început să se îndepărteze de unitatea familială îndreptându-se către ateliere de lucru.

Țeserea de pânză a devenit o industrie mecanizată o dată cu dezvoltarea războiului

acționat cu apă și aburi din timpul Revoluției Industriale (1760 – 1815). Cu toate astea,

astăzi sunt artizani care produc pânză la războaie de țesut manuale, în ateliere casnice

sau în cadrul unor mici ateliere de țesut, care mențin vii abilitățile și tradițiile moștenite de

la primii țesători.
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Țesătorul lucra acasă și își prezenta pânza la târguri.
Războaiele țesute cu greutăți erau uzuale în Europa.

Dovezi ale războiului de țesut cu greutăți apar din
perioada Neoliticului în Europa Centrală. Este prezentat în
artefacte din Grecia Epocii de Bronz și a fost comun în
Europa, rămânând în folosire în Scandinavia până în
vremurile contemporane.

Război de țesut cu greutăți



Această pânză cu aspect de tifon din Alta Verapaz este un bucată neterminată a

unei bluze femeiești ipikb’il huipil. Obiectul de îmbrăcăminte a fost țesut la un

război de țesut legat de spate, în anii`20 prin folosirea unui fir de bumbac tors fin

pe o țesătură distanțată egal. Este construită din trei fâșii țesute separat cusute

împreună, prezentând un pătrat nedecorat în centru.

Mulți țesători continuă să producă textile translucide pentru vânzare și fețele de

masă, șalurile și fularele sunt produse pentru piața externă. Pentru a crește
oportunitățile de producție și de conservare a tehnicilor, s-au făcut eforturi

comunitare pentru a aduce acest meșteșug ancestral la nivel internațional și în

ultimii ani țesăturile de tip pikb’il au fost primite cu entuziasm la Târgul de Tradiții
populare Internaționale din Santa Fe.

În timp ce țesătura pikb’il reprezenta o modalitate de fabricare a vestimentației

secole la rând, acum a devenit o industrie artizanală apreciată în Alta Verapaz, și
reprezintă o sursă de venit importantă pentru țesători și familiile acestora. Aceasta

îi leagă de trecut și le oferă posibilitățile de a conserva această tradiție renăscută

pentru viitor.
PÂNZĂ TRANSLUCIDĂ
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•Țesutul a devenit meșteșug urban și pentru a reglementa comerțul, meșteșugarii s-au aliat pentru constituirea
unei bresle (este o asociație de artizani și comercianți care supervizează practicarea
meșteșugului/comerțului într-o anumită zonă). Negustorul de pânză care era membru al breslei țesătorilor
dintr-un oraș avea voie să vândă pânză; acesta era un mijlocitor între țesători și cumpărători. Breslele
comercianților controlau calitatea și instruirea necesară de care avea nevoie un artizan pentru a se numi
țesător.

• Până în secolul al XIII-lea, negustorul de pânză cumpăra lâna și o furniza țesătorului, care își vindea
produsele înapoi negustorului. Negustorul controla prețul și domina economic industria textilă. Prosperitatea
negustorilor este reflectată în orașele producătoare de lână din Estul Angliei; exemple bune sunt Norwich,
Bury St Edmunds și Lavenham. Apoi în anul 1346, Europa a fost lovită de Moartea Neagră și populația s-a
redus aproape la jumătate. Terenul arabil necesita multă muncă și nu mai puteau fi găsiți muncitori suficienți
pentru asta.
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•Negustori din Florența și Bruges au cumpărat lâna, iar apoi proprietarii de oi au început
să vândă lâna în afara jurisdicției orașului și a breslelor. Țesătorii au început prin a lucra
acasă iar apoi producția s-a mutat în clădiri special amenajate pentru acest lucru. Orele
de lucru și cantitatea de produse au fost reglementate.

•Sistemul de interior a fost înlocuit de sistemul de fabrică. Migrarea țesătorilor hughenoți
și calvini care fugeau de persecuțiile din Europa, în Marea Britanie în jurul anului 1685 a
reprezentat o provocare pentru țesătorii englezi de pânză de lână și din lână
pieptănată, care la rândul lor au învățat de la Hughenoți tehnicile avansate ale
acestora.
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De-a lungul primilor 800 de ani de existență ai Islandei, femeile erau responsabile în

totalitate de producerea materialelor și cu toate că rolurile bărbaților și ale femeilor erau

complementare în sistemul de producere a lânii, nu ar fi greșit să spunem că femeile erau la

baza sistemului economic islandez, asigurând la nivel minimal supraviețuirea poporului în

acel teritoriu ostil.

Schimbările în tehnologie din secolul al XVIII-lea au adus o reorganizare completă a

rolurilor femeilor in societatea islandeză și mândria dobândită odată din producția
textilelor produse în ferme de femei ce supervizau alte femei fără controlul negustorilor sau

al patronilor, a scăzut, devenind centralizată și integrată progresiv în lumea industrială.
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Industria textilă a fost la început una casnică. Oamenii produceau textilele necesare propriilor

nevoi. Din momentul în care producția a depășit propriile nevoi, acestea erau schimbate pe

alte lucruri. Producția de stofă a fost industrializată prima dată în Leiden, Olanda. A avut loc

tranziția de la lucrul în casă la producția orientată spre piață și către mecanizare. În Marea

Britanie, invenții precum suveica zburătoare sau mașinile de filare au făcut posibile producția
ieftină în masă.

În jurul anului 1780 textilele puteau fi produse mai ieftin și în cantități mai mari datorită

războiului de țesut acționat mecanic (motorul cu aburi). Acest lucru era necesar pentru că

populația creștea exponențial. În timpul Revoluției Industriale mai multe invenții tehnologice

au dus la definitivarea rolului muncitorului în timpul procesului. Procesul de țesere s-a

transformat într-o industrie procesatoare.
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Pe lângă aspectele religioase și sociale importante, din punct de vedere istoric, țesutul a

fost element central al contribuției economice a femeilor indigene la gospodăriile lor.

Aztecii, considerau că țesutul era munca femeilor prin excelență. Să nu te pricepi la țesut

echivala cu eșecul ca femeie.

Cel mai important motiv pentru a țese îl reprezintă contribuția economică a acestuia.

Țesutul reprezenta, atât pentru femeile aztece cât și pentru femeile maya moderne, cea

mai importantă legătură cu economia globală. Tributul era plătit în pânză și era de

asemenea o monedă uzuală în comerț. Cu cât era produsă mai multă pânză cu atât

prospera mai mult gospodăria.
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În Timorul de Vest, cei mai mulți țesători își depozitează textilele și le vând atunci când au

nevoie de un venit suplimentar sau când au oportunitatea să o facă. Totuși, unele femei

preiau comenzi sau vând turiștilor. Guvernul național și cele provinciale promovează

vânzarea textilelor și includerea femeilor în planurile de dezvoltare.

În ciuda acestor încercări, țesătorii continuă să folosească metode locale, tradiționale de

vânzare a textilelor. Pentru a ajuta la poziționarea țesătorilor în economia domestică a

fost luată în considerare utilitatea mai multor modele metodologice referitoare la

diviziunea muncii precum și aplicabilitatea unei strategii gospodărești de a defini deciziile

economice individuale.
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Activitățile de tors și țesut au fost mult timp, asociate cu femeile în societățile iberice și
celtiberiene, în Grecia Antică precum și în alte contexte mediteraneene precum Etruria și Lazio

în Italia în timpul epocii timpurii a fierului.

Pentru antichitatea clasică toate dovezile documentare arată într-adevăr predominanța
femeilor ca muncitoare în industria textilă. Femeile erau agenți economici apreciate pentru

abilitățile lor, în special în producția textilă și din cauza acestor abilități specializate acestea

erau vândute sau chiar și capturate pentru a produce textile pentru alte persoane.

Se crede că țesătorii casnici au fost înregistrați drept „țesători profesioniști” la sfârșitul secolului

al XVIII-lea- începutul secolului al XIX-lea în arhivele americane.
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După Cathy Lynne Costin (1991, 4; 2015), specializarea este un sistem de producție
diferențiat și regularizat în care un număr limitat de artizani produc bunuri pentru un grup mai

mare de consumatori care nu produc ei înșiși acele bunuri. Prezența atelierelor meșteșugărești
indică specializarea, și sunt considerate în mod tradițional, un semn de complexitate socială și
economică.

Producția textilă, în special torsul, necesită foarte mult timp și asta înseamnă că țara, în

special, necesita mulți torcători și țesători.
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•Nu surprinzător, producția de pânză ce necesita abilități superioare, a coincis cu mutarea
graduală a țesutului de la gospodărie la locul de muncă. Până în Evul Mediu a fost implementat
un lanț de aprovizionare bine dezvoltat format din vopsitori, torcători, țesători, bătători,
negustori și croitori pentru a suporta industria înfloritoare a textilelor și a țesutului ce devenea
rapid una dintre cele mai lucrative meserii din Europa. Orașul Coventry (oraș din Anglia) a
devenit unul bogat datorită exploziei comerțului cu țesături.

•Astăzi, țesutul a devenit exclusiv comercial, cu toate că multe comunități și indivizi din lume
continuă să țeasă manual fie din plăcere, pentru identificarea culturală sau din necesitate.
Războaiele de țesut mecanice automatizate domină acum această meserie, îmbunătățind și
eficientizând considerabil acest aspect la industriei textile.



•De-a lungul istoriei, încă din Neolitic putem observa cum s-a dezvoltat acest proces, inițial
folosit pentru nevoile personale (pescuit, îmbrăcăminte și obiecte pentru casă, etc.) devenind
acum o afacere. Asta demonstrează cum țesutul poate fi o tradiție ce influențează cultura și
economia noastră.

•Astăzi această cultură ne influențează pe toți pe tot globul. Pentru că noi cumpărăm obiecte
produse manual din diferite culturi și astfel răspândim în jurul nostru diferite tradiții de țesut,
pe care putem vedea diferite modele pe care le adoptăm și le reproducem în cultura noastră.
Imigrația și turismul sunt factorii ce influențează răspândirea altor culturi și tradiții în lume.
Afacerile dezvoltă de asemenea dezvoltarea economiei.
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Avem afaceri pentru afaceri și afaceri pentru consumatori. Cu toții putem avea o afacere ce

vinde produsele angro și o afacere ce cumpără produse angro pentru a le vinde cu

amănuntul. Produsele pot fi diferite materiale precum bumbacul, inul, mătasea, ața,

materiale necesare pentru cusut, materiale pentru tricotat, croșetat etc. Acest tip de afacere

este ca un lanț ce pornește de la producători și se termină la consumatorii care putem fi

oricare dintre noi. Toate aceste lucruri ajută la dezvoltarea economiei. Un alt factor care

influențează economia este crearea de noi locuri de muncă.

Cu toate că meșteșugul țesutului a fost mutat aproape complet din fața ochiului public,

acesta rămâne un pas important în lungul lanț de aprovizionare implicat în industria globală

a modei. Cu o istorie ce datează de acum 30.000 ani, țesutul este într-adevăr una dintre

cele mai vechi abilități practicate de oameni la scară globală.
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Franța este locul modei și al inovațiilor în domeniul textil, continuând astfel o veche tradiție prin

cel mai important târg „Premier vision” și prin podiumuri spectaculoase.

Industria textilă și de confecții reprezintă cele mai importante ramuri industriale ale Uniunii

Europene. Industria reprezintă aproximativ 6% din locurile de muncă din sectorul manufacturier al

Uniunii Europene și 3.2% din totalul de bunuri exportate.

Produsul intern brut anual al Albaniei este de 8.5-9 miliarde de euro, exporturile reprezentând o

parte importantă.

Croitorii albanezi lucrători în domeniul textilelor/obiectelor de îmbrăcăminte ce își exportă în

totalitate produsele au un rol important pentru PIB-ul țării. Industria textilă în Europa se dezvoltă

foarte repede.

Companiile europene caută parteneri pentru a produce produsele într-un timp foarte scurt (3-4

săptămâni). Aceasta este o oportunitate importantă pentru viitorul unei țări. Făcând parte din

Europa, este favorizată ca parte a celei mai mari piețe globale pentru consumul de textile.



Industria producătoare de textile și îmbrăcăminte a Europei ce însumează 205 miliarde de

euro nu a scăpat de problemele economice ce au zguduit lumea de la începutul pandemiei

de Covid-19.

Până acum pandemia a avut un impact pe trei fronturi asupra industriei: impactul a fost

resimțit inițial în activitățile de comerț din cauza faptului că China a intrat într-un lockdown

prelungit și sever în februarie 2020 - țara este un exportator major de fibre folosite de

producătorii europeni și este o destinație majoră a exporturilor de îmbrăcăminte din Europa.

Importanța țesutului în dezvoltarea culturală și economică 



La rândul său, producția europeană a fost lovită de măsurile de lockdown regionale ce au

debutat în importantele districte de producție Brescia și Bergamo (Lombardia). Industria

prelucrătoare a atins nivelul minim în Aprilie, cu scăderi de la an la an cuprinse între -35%

(Germania) și -78% (Italia).

De asemenea, în regiune s-a înregistrat o scădere dramatică a cererii, iar cele trei industrii

clientelare (piețele de export, industriile locale, retailerii de obiecte de îmbrăcăminte) au

funcționat la capacitate scăzută pentru a evita acumularea de stocuri și pentru a-și păstra

pozițiile de numerar. Punctul minim în comerțul cu amănuntul specializat a avut loc tot în Aprilie,

când scăderile de la an la an au oscilat între -65% în Regatul Unit și -90% în Spania.

Importanța țesutului în dezvoltarea culturală și economică 
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De la producția de fibre vegetale și sintetice la țesut și cusut până la vopsirea firelor, se

estimează că producția de textile generează aproximativ 10% din emisiile globale de gaze cu

efect de seră.

Producția textilă are o intensitate intrinsecă de carbon, generând aproape 17 tone cubice de

echivalent dioxid de carbon per tonă de textile față de 1 tonă cubică pentru hârtie și 3.5 tone

cubice pentru materiale. Tendința de creștere a consumului pe cap de locuitor ar putea duce

această pondere la mai mult de 25% până în 2050.

Pe lângă gazele cu efect de seră, industria este și un mare consumator de resursă de apă și se

estimează că 73% din producția totală este fie incinerată fie ajunge la groapa de gunoi. Credem

că politica publică țintită să accelereze diferitele inițiative industriale de reducere a amprentei

asupra mediului va favoriza producătorii europeni iar afacerile se vor alinia intereselor pentru

mediu.



Cu toate astea, noul interes al turiștilor și străinilor pentru textile arată că textilele

tradiționale sunt disponibile de la multe organizații de comerț echitabil. Aceste

organizații lucrează cu artizani pentru a crea obiecte moderne ce îmbină metodele

originale de producție cu estetica contemporană.

Este un pic de vechi amestecat cu nou!
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Industria modei din Sri Lanka, ce cuprinde în general țesături manuale, batik, beeralu și broderii, este cea

mai importantă sursă generatoare de venit pentru comunitățile rurale și pentru persoanele cu dezabilități.
Odată cu nevoile de dezvoltare ale țării din perioada post-război, industria modei este recunoscută ca

fiind una dintre cele mai importante industrii pentru eliminarea sărăciei, generarea de locuri de muncă,

îmbunătățirea antreprenorialului rural și dezvoltarea unor noi oportunități de afaceri. Dezvoltarea

graduală a industrie de modă locală generează economie.

Datorită creșterii nevoii de dezvoltare a țări din perioada de după război, industria țesăturilor manuale s-

a repoziționat ca una dintre industriile importante pentru crearea de oportunități de afaceri. Pentru

textilele țesute manual și produsele fabricate manual au devenit având în vedere că produsele textile și
produsele artizanale fabricate manual au devenit rapid elemente importante ale stilului de viață, atât

pentru consumatorii naționali, cât și pentru cei internaționali, această industrie are în prezent un potențial

semnificativ de expansiune, de creare de locuri de muncă, cu oportunități profitabile de câștig la export.
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Comerțul echitabil dorește să sprijine fermierii și meșterii ce sunt marginalizați din punct de

vedere social și economic. Dezvoltarea comunității, emanciparea femeilor și atenuarea impactului

asupra mediului pe care îl are procesul de producție reprezintă unele dintre aspectele de bază

ale comerțului echitabil. Accesul la modelele de lucru ale comerțului echitabil nu garantează doar

venituri mai mari ci promovează și colaborarea și legătura culturală pozitivă între asociați.

În Sri Lanka compania lucrează cu comunitățile locale și îi încurajează să formeze grupuri de

lucru. Acestea primesc resurse adecvate precum materiile prime și credit ce facilitează

achiziționarea de mașinării pentru a crea centre de țesut comunitare, care la schimbul lor ajută

comunitatea să aibă locuri de muncă și astfel să crească nivelul de trai al acesteia.



O CURIOZITATE DESPRE CUM O ROCHIE POATE CONECTA DIFERITE ȚĂRI, CULTURI ȘI TRADIȚII 

O ROCHIE DE 4000 ANI CE LEAGĂ ALBANIA, BOSNIA, BULGARIA, NORVEGIA ȘI GRECIA. 

Xhubleta



•Xhubleta, este un obiect de îmbrăcăminte tipic pentru femeile din Nordul Albaniei ce datează
de acum 4000 ani în istoria țării. O astfel de rochie există în Albania, în Malësia e Madhe, în
Câmpia Dukagjini Plain din Kosovo, în Muntenegru și se într-un sat din Bulgaria unde locuitorii
sunt de origine albaneză și în Norvegia.

•Xhubleta are capătul în formă de clopot, ondulat la tiv, în special în spate. Conține mai multe
piese și brâie înguste shajak, amplasate orizontal și străbătute de benzi de împletituri.

•Aceasta este prinsă peste umăr prin două benzi late. În secolul al XVIII-lea aceasta avea multe
culori dar culorile care au supraviețuit până astăzi sunt: negru pentru femei și alb și negru
pentru fete. Alte părți ale costumului xhubleta sunt: umerii, jachetele, fustele, paraniks, bastoane
și tălpi, etc.
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•Xhubleta are origini antice. Are asemănări cu hainele de pe numite figurine din neolitic găsite
în Bosnia dar și în anumite părți ale Mediteranei din mileniul al doilea î.Hr. și este asociată cu
civilizațiile antice din Mediterana.

•Xhubleta din Marile Ținuturi Înalte este dovada clară a moștenirii ilirice. Oferă identitate
națiunii albaneze prin motive, emblema cea mai vizibilă fiind vulturul. În taina jubileului se
regăsesc o serie de simboluri în care sunt reprezentate legăturile cu religia catolică, credința
în Dumnezeu, iubirea și frumusețea femeii de la munte.
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•Nu a mai fost produsă de aproximativ 70 ani pentru că cele care erau deja produse au făcut
parte din zestrea mireselor. Femeia de la munte avea 5-7 xhubleta ca zestre. Nu se mai
produce astăzi pentru că producția acesteia este destul de sofisticată.

•Femeia de la munte trebuie să aibă pe cap un „logaritm” cu fiecare piatră cusută individual în
așa manieră încât să ia forma unui clopot de sine stătător.

•Îmbrăcămintea precum cea militară, reprezintă categoriile vieții civile. Era purtat de miresele
din primele familii, familiile bogate și cu statut social privilegiat. Era un simbol al puterii,
frumuseții, bogăției, cele trei noțiuni eterne.
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Femeia era înmormântată cu xhubleta în care
s-a măritat. Se folosea de cea mai bună
xhubleta în aceste două momente importante
de schimbare a stării civile, de la fată la
femeie măritată și tranziția în cealaltă viață
trebuia făcută cu aceeași xhubleta. Aceasta se
identifică cu hainele găsite în Palatul Cnossos
din Creta de acum 4000 ani. Aceasta este cea
mai veche rochie din lume ce există și astăzi.



În concluzie țesutul a produs schimbări importante în viața femeilor. Astăzi țesutul este văzut ca o profesie

pentru care fetele pot obține o diplomă de la școli profesionale sau după cursuri de instruire etc. dar în

același timp, așa cum reiese de mai sus, această profesie poate fi învățată și de femei mai în vârstă.

a. Țesătoarele au contribuit la venitul familiei în gospodăriile tradiționale.

b. Mai apoi, țesutul a contribuit la emanciparea și la independența financiară a femeilor, fiind una dintre

artele și meseriile predate femeilor în școlile vocaționale și în școlile de economie casnică, oferindu-le

astfel posibilitatea de a câștiga proprii bani.

c. Țesutul a fost una dintre primele arte fine și meserii folosite în industrie și a contribuit la Revoluția
Industrială.

Țesătoarele pot lucra în industria textilă sau în cea a modei sau pot lucra independent din casele lor. Pot

să își vândă produsele sau pot participa la diferite târguri naționale sau internaționale.
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