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Ideea este salvare prin imaginație.
Frank Lloyd Wright

Cum să devii
DESIGNER DE INTERIOR

S

unteți un designer la început de drum sau aveți
planuri să deveniți unul, dar din punct de vedere profesional
nu stiți ce vă așteaptă, atunci această carte cu siguranță o să vă
ajute să luați cea mai bună decizie.
Dacă judecați munca unui designer doar după posturile de
televiziune dedicate sau din mediul online și întotdeauna ați
crezut că acesta are doar rolul de a alege culorile și modelul
canapelei, atunci vă înșelați. De fapt, sarcina acestuia – pentru
a materializa visul clientului, necesită o muncă fantastică:
implementarea releveului, al schițelor, generarea de soluții
tehnice, bugetarea produselor, căutarea celui mai bun raport
calitate-preț pentru materiale, finisaje sau mobilier, abilitatea
de a lucra în echipă și a coordona un proiect real.
În plus, dacă vreți să lucrați ca un profesionist în acest
domeniu, trebuie să luați în calcul și multe detalii administrative
și legale: taxe și impozite, promovarea afacerii, metode de a
căuta noi clienți și multe altele.
Această carte o să va dezvaluie atât miturile, dar și
cele mai esențiale aspecte despre profesia de designer, de la
alegerea corectă a metodei de studiu în domeniu pâna la crearea
propriului studio de design.
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INTRODUCERE
A fi sau a nu fi designer de interior?

Recunosc că cel mai greu din această carte mi-a fost să
scriu introducerea. Am lăsat-o la final și pur și simplu am
zis să încep să scriu, bazându-mă că inspirația va apărea pe
parcurs... :)

A fi sau a nu fi designer de interior? Dacă vreți să aflați strict
părerea mea, eu aș zice a fi, dar cu multă răbdare. Și o să
înțelegeți de ce, pe parcursul cărții. Apropo, știți cum am
ajuns să termin această carte? Am lăsat echipa de montaj (pe
cei care ne fac mobila acasă) să se desfășoare în voie, fără
să o mai supraveghez, și m-am concentrat pe scris. Punct!
Dacă ați urmărit seria de video-uri #MyFamousHome pe
Facebook sau Instagram despre amenajarea apartamentului
nostru, ați retrăit cu mine perioada de 4 luni, de când aștept
să ne vină mobila. :) Și astăzi, pe 9 aprilie 2019, când scriu
ultimele rânduri din această carte, a venit încă o parte din
mobilă. Sper, dar sper, ca până la finalul acestei luni să se
întâmple marea minune. Iar când o să recitesc aceste rânduri
peste câțiva ani, chiar o să mă amuz. Așa că voi păstra tot ce
mi-a venit în minte să povestesc acum.
Dar cartea nu este despre ultima mea experiență personală,
este despre ceea ce voi v-ați hotărât să faceți în viitorul
apropiat – să deveniți designeri.
Vă așteaptă un drum plin de provocări, încercări, mult studiu,
colaborări, descoperiri, multe idei care se vor transforma
în concepte, multe experiențe plăcute și neplăcute, mulți
clienți, sper cât mai înțelegători și, la rândul lor, cu multă
răbdare, echipe de încredere și relații de lungă durată. Ca
în orice domeniu, trebuie să tindem să fim mai buni, dacă
se poate, chiar să depășim limita confortului, pentru că
România are nevoie de asta. Veți vedea pe parcursul cărții că
încă suntem cu toții la început de drum și că este de datoria
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noastră să le explicăm oamenilor despre ce lucruri minunate
putem face, despre cum suntem în stare să le transformăm
viețile monotone în unele colorate și vesele și despre cum
putem îmbunătăți stilul lor de viață.
Eu consider că, dacă vom fi mai uniți (noi, designerii și
arhitecții), vom putea să fim prezenți și mai mult pe plan
internațional, apreciați și promovați. Avem artiști buni,
avem meșteșugari, avem implicare, dorință, pasiune și
devotament. Atunci, haideți să dezvoltăm acest domeniu,
pas cu pas, proiect cu proiect, designer cu designer!
Sunt pentru evoluție și fac tot posibilul ca lucrurile să se
întâmple.
„A fi designer de interior” – vă răspund încă o dată la această
întrebare și vă doresc o evoluție frumoasă. Sper ca această
carte să fie un prim ghid pe parcursul vostru profesional.
Deși este prima mea experiență de a scrie un text atât de
lung, care a devenit o carte, vreau să le mulțumesc celor care
m-au susținut. Recunosc că mulți nici nu au știut despre
planul meu, dar m-am lăsat motivată să duc acest proiect
până la capăt. Această carte este unul dintre proiectele vieții
mele. De aceea, îi mulțumesc în primul rând lui Octav, soțul
meu, pentru că mă susține în tot ceea ce fac și m-a încurajat
să termin această carte începută acum un an și jumătate. Îi
mulțumesc mamei mele care, deși nu înțelege ce fac eu în
afară de proiecte, mereu mă întreabă dacă sunt bine și dacă
iese treaba. :) Și, nu în ultimul rând, le mulțumesc celor care
îmi urmăresc blogul The Famous Design și care îmi trimit
multe mesaje de apreciere. Datorită vouă am scris această
carte. Sper din tot sufletul să vă ajute!
Cu drag,
Natalia
(9.04.2019, ora 15:06)
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