
Perioada în care trãim reprezintã un moment dificil, când criza actualã
prezentã atât în plan global cât ºi local, cu toatã varietatea sa de fenomene ºi efecte,
se resimte în toate domeniile: atât în cel economic cât ºi ecologic, dar ºi în cel social,
cât ºi cultural.

Astfel, problemele de stringentã actualitate referitoare la conservarea energiei,
folosirea cât se poate de eficientã a resurselor naturale, dar în mod special respectul
pentru mediul înconjurãtor au devenit preocupãri ºi mai importante ale societãþii
contemporane.

În momentul actual, se pune accent din ce în ce mai mult pe cãutarea ºi
întrebuinþarea unor metode alternative de obþinere a energiei, dar ºi pe
revalorificarea resurselor, care sã nu afecteze mediul în care trãim ºi implicit
calitatea vieþii oamenilor.

În acest context, reciclarea, de la simpla reducere ºi pânã la refolosirea deºeurilor,
capãtã atât un nou sens cât ºi o nouã importanþã, deziderate ce le regãsim ºi în
preocupãrile Facultãþii de Arhitecturã de Interior din cadrul Universitãþii de
Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti.

Având în vedere cele de mai sus, am introdus în planul de învãþãmânt pentru anul
al II-lea al secþiei de Arhitecturã de Interior, la disciplina obligatorie “Activitãþi prac-
tice – Obiecte din materiale neconvenþionale”, ca temã de studiu pentru studenþi:
„Reciclarea deºeurilor din lemn pentru amenajãrile interioare”.

Tematica experimentului, desfãºurat anul acesta pentru a treia oarã (prima
încercare a avut loc în lunile martie - aprilie 2010, pe durata a trei sãptãmâni, iar
rezultatele obþinute ne-au determinat sã repetãm exerciþiul), a pornit tocmai de la
condiþiile actuale în care criza economicã mondialã se resimte atât de puternic ºi la
noi în þarã în ultima vreme.

Principalele obiective urmãrite în derularea studiului au fost, în primul rând,
dezvoltarea imaginaþiei ºi creativitãþii studenþilor, de asemenea inovaþia adusã în
conceperea unor obiecte pentru amenajãrile interioare, dar ºi dezvoltarea
abilitãþilor practice ºi, nu în ultimul rând, lucrul în echipã.

Lucrarea reprezintã, în acelaºi timp, un exerciþiu conceptual - inovator cât ºi

practic, obiectele de design fiind atât proiectate cât ºi executate de cãtre studenþi
sub îndrumarea cadrelor didactice, din deºeuri din lemn în principal, dar nu numai.
Aceste deºeuri au provenit, în majoritate, din industria producãtoare de mobilã, din
atelierele sau fabricile care realizeazã tâmplãrie din lemn, de pe ºantierele de
construcþii, unele din comerþ ca rebuturi, altele de prin podurile sau magaziile cu
vechituri de acasã etc. În loc sã fie aruncate la groapa cu gunoi sau puse pe foc, ele
au constituit materia primã pentru un exerciþiu de creativitate ºi abilitãþi practice.

Experimentul a urmãrit în principal douã direcþii: Pe de o parte a vizat
remodelarea sau refuncþionalizarea unor piese de mobilier vechi, a unor obiecte de
decoraþii sau a altor tipuri de obiecte. Astfel, dintr-un scaun deteriorat la care s-au
pãstrat doar spãtarul ºi picioarele ºi la care s-au adãugat un blat ºi o bucatã pânzã
d e i n c a s u p o r t
pentru reviste, s-a
realizat o mãsuþã
de café (vezi fig.1)

Douã valize din
l e m n , c e s e f o-
loseau cu decenii
în urmã, au fost
tr a ns f or ma te î n
piese de mobilier
cu funcþiuni total
diferite: una într-o
ingenioasã nop-
t i e r ã c u m u l t e
sertare, cealaltã
într-un mic fotoliu
capitonat cu pluº
(vezi fig.2).

R e m o d e l a r e a
unor scaune vechi,
mai mult sau mai
p u þ i n u z a t e , a
generat mai multe
variante, aproape
î n t o a t e u t i l i-
zându-se diferite
î m p l e t i t u r i d i n
sfoarã de cânepã.
Au fost folosite ºi
obiecte la care nici nu te-ai putea gândi, ca de exemplu un suport de cablu de
diametrul de 60 cm la care s-a înlocuit miezul cu douã plãci de PAL din care s-au
fãcut ºezutul ºi spãtarul realizându-se astfel un scaun balansoar, ori o roatã de
bicicletã gãsitã lângã pubela de gunoi ºi transformatã într-un corp de iluminat cu
picior din þevi de cupru (vezi fig.3) sau un interesant cuier obþinut din vechile ºi
banalele umeraºe din lemn.

Pe de cealaltã parte, experimentul a vizat realizarea, din diferite tipuri de deºeuri,
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a noi obiecte de design. Astfel cã, din câteva cutii ºi saci cu rãmãºiþe din lemn de
diferite esenþe, placaj ºi alte câteva materiale, au rezultat obiecte cât se poate de
interesante, de la diferite corpuri de iluminat (pentru plafon, mãsuþã, pardosealã) ºi
piese de mobilier (mese, scaune, scaune tip ºezlong, scaune de bar, paravane,
mobilier pentru copii etc.), pânã la mici obiecte de decoraþii (accesorii pentru birou,
ceasuri de perete, suport pentru vazã flori sau fructe etc..) Spre exemplu un
ansamblu constituit din douã lãmpi cu picior ºi o a treia piesã, un fotoliu care a
fost realizat din lemn de brad, recuperat de pe ºantier unde a fost utilizat drept

cofrag (vezi fig. 4).

Masa multifuncþionalã, cu dublã funcþiune, atât masã de sufragerie cât ºi mãsuþã
de cafea, datoritã picioarelor care se pot rabate (numitã masa „îngenunchiatã”), a
fost realizatã din cinci esenþe de lemn: brad, frasin, fag, cireº ºi stejar, dupã regula
dreptunghiului de aur (vezi fig. 5).

Corpurile de iluminat constituie un capitol foarte bogat, ce dezvoltã atât
imaginaþia cât ºi abilitãþile
practice ale studenþilor în

egalã mãsurã. Au
fost realizate din
deºeuri de lemn
de diferite esen-
þe: de la bucãþi
masive, la resturi
d e b a g h e t e ,
a º c h i i º i c h i a r
furnir (vezi fig.6),
în combinaþie cu
materiale textile naturale, hârtie, sticlã, metal etc..

Din prezentarea câtorva dintre aceste realizãri, se remarcã ingeniozitatea
ºi spiritul creator al studenþilor care, alãturi de cadrele didactice
îndrumãtoare, au reuºit valorificarea unor resturi de lemn, care altfel
ajungeau la groapa de gunoi.
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