
Designerii de mobilã capãtã un rol
tot mai important pe piaþa noastrã

R
olul designerilor pe pia-
þa româneascã a mobi-
lei a devenit, în ultimii
ani, tot mai important,

obiectele de mobilier fiind din ce
în ce mai moderne ºi mai colorate.

Preºedinþii asociaþiilor de profil
remarcã acest lucru ºi apreciazã
dorinþa tinerilor de a se evidenþia
pe acest segment.

Aurica Sereny, preºedintele Aso-

ciaþiei Producãtorilor de Mobilã
din România (APMR), ne-a spus cã
percepþia generalã a designerilor
s-a schimbat ºi cã aceºtia au deve-
nit mai conºtienþi de potenþialul pe
care îl prezintã pentru cariera lor
participarea la diverse competiþii.

În acest sens, asociaþia organizea-
zã anual Concursul naþional de de-
sign, în septembrie având loc cea
de-a 13-a ediþie, în cadrul Târgului

Internaþional de Mobilã BIFE-SIM.
“Existenþa unui concurs naþional

le stimuleazã designerilor creativi-
tatea ºi dorinþa de afirmare ºi îi
încurajeazã sã aspire tot mai sus”,
este de pãrere doamna Sereny.

Potrivit domniei sale, proiectele
înscrise anul acesta în concurs au
fost apreciate de membrii comisiei
datoritã nivelului calitativ ridicat,
cromaticii abordate, îmbinãrii ine-

dite a materialelor ecologice folo-
site - lemn, sticlã, metal, plastic ºi,
nu în ultimul rând, utilitãþii practi-
ce ºi respectãrii principiilor ergo-
nomice.

Referitor la partea de stiluri ºi
tendinþe, în piaþã existã o serie de
semnale cã producãtorii de mobilã
sunt susþinuþi de arhitecþi, ne-a
spus, la rândul sãu, Iuliu Moldovea-
nu, preºedintele Asociaþiei Clubul
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Român de Mobilã (ACRM), pre-
cizând: “Cei care sunt trend-seteri
în acest moment ne ajutã foarte
mult în ceea ce înseamnã contura-
re de culori, ambientãri interioare
etc. Ne bucurã cã au înþeles partea
de flux tehnologic pe care compa-
niile de profil o au ºi ºi-au dat sea-
ma ºi de potenþial. Arhitecþii ne
ajutã ºi pe noi la partea de îmbina-
re a acestor culori”.

Specialiºtii din domeniu aprecia-
zã cã tendinþele pe piaþa de profil
sunt exprimate prin folosirea ma-
terialelor organice, prin integrarea
tradiþiilor în modernitate, prin utili-
zarea contrastului între materiale
naturale folosite de-a lungul tim-
pului, precum lemnul masiv ºi ma-
teriale moderne cum ar fi metalul,
materialele composite ºi alte ele-
mente “ce aduc culoare ºi viaþã ºi
evidenþiazã contrastul între luminã
ºi umbrã”. O tendinþã a pieþei este

realizarea mobilierului dinamic.
Specialiºtii din domeniu aprecia-

zã: “Acea tendinþã pe care o sim-
þeam cumva acum trei ani ºi-a cãu-
tat un drum anul trecut, iar acum
s-a exprimat destul de puternic.
M-aº bucura ca aceastã tendinþã sã
se ducã spre un stil sau sã dea un
caracter de originalitate ºi de iden-
titate. Dacã producãtorii nu înþeleg
acea putere ºi acea cerinþã de a re-
aliza întocmai modelul creat con-
ceptual, se creazã un minus de va-
loare, dar când cele douã elemente
- dezvoltarea conceptualã ºi reali-
zarea practicã - se întrepãtrund ºi
se înþeleg una pe alta se creeazã
plusvaloare”.

Potrivit acestora, în România se
contureazã câteva centre puterni-
ce în designul de mobilier - Bucu-
reºti, Iaºi, Cluj, Braºov. Între aceste
centre nu trebuie sã fie o luptã, ci o
colaborare, astfel încât fiecare sã

înveþe de la celãlalt ce are mai bun
de oferit, mai opineazã specialiºtii
citaþi.

Avem un deficit important
de specialiºti în producerea
mobilei

Producãtorii de mobilã se plâng
cã nu mai existã specialiºti în do-
meniu, mai ales meºteri care sã ºtie
sã lucreze lemnul pentru confec-
þionarea obiectelor de mobilier, ti-
nerii nefiind dispuºi sã înveþe.

În acest context, asociaþiile din
piaþa mobilei, împreunã cu autori-
tãþile locale, camerele de comerþ ºi
firmele de profil trebuie sã aibã ca
preocupare principalã introducerea
sistemului dual de învãþãmânt -
susþinut de firme ºi de centrele de
educaþie, opineazã Aurica Sereny,
care ne-a declarat: “Avem proble-
me cu dotarea liceelor, plus proble-
me legislative care nu permit ca

ºcolile sã foloseascã echipamentele
din fabrici pentru pregãtirea per-
sonalului mediu ºi a specialiºtilor.
Sistemul dual presupune implica-
rea deopotrivã a firmelor ºi a ºcoli-
lor ºi, pentru acest lucru, ne trebuie
legislaþie adecvatã ºi susþinere”.

Doamna Sereny ne-a spus cã sec-
torul imobiliar a crescut, precizând
cã anul trecut a fost primul când
pe piaþa internã consumul de mo-
bilã s-a stabilizat, înregistrând o
uºoarã creºtere. “2015 este un an mult
mai bun pentru piaþa româneascã de
mobilã”, apreciazã domnia sa, pre-
cizând cã exportul merge în conti-
nuare foarte bine. Pânã în prezent,
piaþa româneascã a mobilei a
crescut cu circa 10%, potrivit
preºedintelui APMR, care sublinia-
zã cã, întotdeauna, vânzãrile din
domeniu cresc în cea de-a doua
parte a anului.
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Cristian Sava,
student: “În meseria
de designer, trebuie
sã ai multe idei ºi sã
nu-þi fie teamã sã le
pui în practicã”

Cristian Sava, student la facultatea

de inginerie, a fost unul dintre parti-

cipanþii la concursul de design din

septembrie. Dornic sã se afirme pe

acest segment de piaþã, Cristian ne-a

povestit: “APMR a organizat Concur-

sul de design în douã etape - etapa de

creaþie ºi etapa de proiect. La etapa

de creaþie vine fiecare concurent cu

un proiect inventat de el ºi în cea

de-a doua etapã proiectul se pune în

practicã. Aici, în cadrul târgului, prin

APMR, sunt expuse toate prototipuri-

le de mobilier. Este locul unde se

poate întâlni beneficiarul cu pro-

ducãtorul de mobilã, iar noi ne putem

întâlni cu firme dispuse sã investeascã

în ceea ce facem. Ambele etape se

premieazã”.

Designul de mobilã este ceva nou la

noi, subliniazã studentul la inginerie,

apreciind cã noi nu am investit, ca

þarã, în industria mobilei: “Acum s-au

dezvoltat multe firme care produc

mobilã ºi este nevoie de designeri.

Cred cã aceastã meserie este de vii-

tor, pentru cã omul întotdeauna vrea

ceva cu care sã iasã în evidenþã, iar

designerul este cel care poate sã îi

ofere ceea ce doreºte. Este o meserie

foarte frumoasã, în care trebuie sã ai

multe idei ºi sã nu-þi fie teamã sã le

pui în practicã. Materialele cele mai

folosite ºi în afara þãrii noastre sunt

lemnul ºi metalul sau combinaþia

dintre acestea douã. Noi, ca tineri,

suntem dispuºi sã creãm ceva nou”.

Elena, o altã concurentã la concur-

sul de design care a avut loc în cadrul

BIFE-SIM, ne-a spus cã, în elaborarea

proiectului sãu, a pornit cu ideea “sã

nu chinuiascã” lemnul: “Am început

de la un proiect ºcolar în care era ne-

voie de 80% lemn ºi restul alte mate-

riale. Am realizat o mãsuþã. M-am

gândit sã nu chinuiesc lemnul ºi sã

arãt cum renaºte mai puternic ºi mai

frumos din al patrulea picior de

metal.

Partea de lemn este tãiatã în cadrul

unei firme, restul fiind îmbinat acasã,

iar partea de metal este fãcutã ma-

nual, de mine. Au fost necesare patru

zile doar sã pun sârma la picior, câte

cinci ore pe zi”.

O astfel de masã ar putea sã stea

într-o sufragerie, dar poate fi folositã

foarte bine în cafenele, pe o tematicã

mai de toamnã, este de pãrere Elena.

Ea s-a gândit cã mãsuþa sa ar putea

costa, ca prototip, în jur de 650 de

euro, dar, dacã ar fabrica acest pro-

dus pentru mai multe companii, pre-

þul ar coborî pânã la circa 300 de

euro.


