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“Casa ta ar trebui să îți spună povestea și să fie o colecție a ceea ce iubești.”
Nate Berkus

Casa este spațiul în care se desfășoară cea mai mare parte a vieții noastre. 
Clipele cele mai importante  se petrec aici, în locul care poartă cu el reala 
noastră poveste. Modul în care locuința este amenajată contribuie la toate 
emoțiile pe care le resimțim atunci când ne aflăm în interiorul său și ne 
completează stilul de viață. Așadar, casa devine o colecție a ceea ce iubim. 
O bucătărie practică în care spațiul este utilizat eficient, un living cu ferestre 
mari prin care razele de lumină să pătrundă, o baie spațioasă și relaxantă, sau 
un dormitor care să îți ofere intimitate - acestea sunt câteva dintre potențialele 
motive pentru care nicăieri nu este mai bine ca acasă. 

Care este însă secretul ce transformă orice casă în acasă?
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Modern vs. Contemporan
prin ce se disting cele două stiluri? 1

“Un designer stie că atinge perfecțiunea nu când
nu mai are nimic de adăugat, ci atunci când nu a mai râmas nimic de îndepărtat.”

Antoine de Saint-Exupéry



Se referă la o perioadă de timp, fiind un stil care își găsește originile 
între anii 1920-1950. Este un stil bine definit, ale căror caracteristici 
au rămas aceleași chiar și în ciuda trecerii timpului. De cealaltă parte 
se află designul contemporan, care se referă la perioada actuală 
și care trece prin diverse schimbări, căpătând influențe dictate de 
momentul prezent.

Adesea, se fac confuzii asupra semnificațiilor termenilor de design 
modern și contemporan. Acesti doi termeni sunt utilizati adesea 
interschimbabil, însă cele două stiluri pe care le definesc sunt 
complet diferite. Deși cuvintele sunt folosite de foarte multe ori ca 
sinonime, primind același înțeles în diverse contexte, atunci când 
ne referim la arhitectură și design, acestea au conotații diferite. Să 
aflăm, deci, care sunt principalele diferențe dintre ele:

Designul modern

Se referă la ceea ce este popular, folosit chiar acum. Acesta are un 
puternic caracter eclectic tocmai pentru că este mereu în schimbare 
și pentru că împrumută piese și elemente din epoci diferite. Stilul 
modern se rupe de trecut, de curentul clasic, iar accentul cade în 
aceiași măsură atât pe forma cât și pe funcționalitatea obiectelor.

În concluzie, în timp ce contemporanul nu se limitează doar la 
un singur fir stilistic, modernul reamintește arhitectura secolului 
XX, care încorporează mai multe caracteristici definitorii: absența 
ornamentelor, suprafețe mari de sticlă, linii drepte, cromatica neutra, 
forme clare și spații aerisite.

Designul contemporan

Există totuși și câteva asemănări între cele două stiluri de design. 
Similitudinile apar în ceea ce privește aspectul pieselor de mobilier, 
care, în ambele situații va fi de dimensiuni impunătoare și va 
prezenta linii simple. 

La nivel cromatic, atât curentul modern cât și cel contemporan 
mizează pe paletele de culori neutre, contrastele fiind realizate mai 
degrabă prin intermediul texturilor. 

Asemănări și deosebiri
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În dulcele stil...modern:
Școala Bauhaus2

“Ceea ce vrei să obții prin designul interior redă, de fapt, 
modul în care vrei să trăiești.”

Marie Kondo



Arhitectura modernă a devenit un stil arhitectural dominant după cel 
de-al Doilea Război Mondial și a rămas și s-a bucurat de popularitate 
mai bine de câteva decenii. Ca și în cazul altor mișcări moderne din 
literatură, artă, ori muzică, se crede că arhitectura modernă are ca 
punct de plecare apariția noilor abilități tehnologice dezvoltate în 
urma Revoluției Industriale. 

Moderniștii erau dornici să scape de normele intelectuale, creative si 
culturale ale Iluminismului și să depășească limitele atât din punct de 
vedere cultural cât și creativ.

Apariția

Modernitatea poate fi totodată interpretată ca o reacție la eclectism 
și la stilurile de amenajare opulente. În esență, modernismul este 
asociat cu gândirea modernă. Școala Bauhaus, fondată de Walter 
Gropius în 1919 a stabilit bazele stilului modern timpuriu. Viziunea 
Bauhaus s-a distanțat de modul de amenajare caracterizat prin 
abundență, fiind ghidată de principiile de design mult mai raționale.  
Astfel, Gropius este considerat a fi inițiatorul arhitecturii moderne, 
iar principiile sale au fost dezvoltate mai apoi de Mies van der Rohe, 
unul dintre cei mai importanți arhitecți ai epocii moderne.

Reacție la eclectism

Ideologia Bauhaus a îmbrățișat noțiunea de design funcțional, funcția 
unui obiect fiind prioritară formei sale. De aici a și luat naștere una 
dintre trăsăturile care diferențiază stilul modern de toate celelalte, 
anume evitarea utilizării obiectelor și elementelor redundante, în 
amenajarea unui spațiu.

De-a lungul vremii, Bauhaus, instituția care apăruse ca fuziune a 
Școlii de Arte și Meșteșuguri cu Academia de Arte frumoase, s-a 
extins, ajungând să dezvăluie tainele frumosului viitorilor designeri 
din trei orașe germane: Weimar, Dessau și mai apoi Berlin. În 1933, 
instituția este închisă, la decizia conducătorilor naziști. 
În prezent, misiunea lui Gropius este continuată de cadrele 
universitare din cadrul Universității Bauhaus din Weimar, mai precis 
de profesorii Facultății de Artă și de Design.

Ideologia
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Elemente cheie
în designul interior modern3

“Simplitatea este o alegere. O discriminare. O cristalizare. 
Scopul ei este puritatea.”

Le Corbusier



Cromul si oțelul inoxidabil reprezintă două dintre cele mai utilizate 
materiale, specifice designului modern de interior. Uitând de materialele 
tradiționale (cum ar fi fierul forjat), stilul modern se focusează pe metalele 
polishate și lustruite. Astfel, într-o casă amenajată după principiile Școlii 
Bauhaus, cromul și inoxul se regăsesc ca elemente integrate în arhitectura 
meselor, scaunelor etc. Cromul este de asemenea utilizat pe scară largă 
pentru finisajele casei: robinete, balustrade, mânere, lămpi și altele. 
Cromul lustruit capătă un subtil luciu cu reflexii albastre, care îi conferă 
o tentă rece, ceea ce rezonează perfect cu misiunea designului modern, 
aceea de a se depărta de atmosfera clasică.

Designul modern a fost conceput pentru a fi în antiteză cu celelalte 
stiluri de design, care mizează pe folosirea texturilor grele, a formelor 
reliefate și a diferitelor tonuri de lemn. Prin urmare, întreaga compoziție 
a unui spațiu amenajat în stil modern va avea un aer simplu, curat. Toate 
elementele, de la mobilier până la forma camerelor, includ linii drepte, 
fără detalii suplimentare.

Utilizarea metalului

În designul interior modern, accentul cade pe realizarea conceptelor prin 
intermediul materialelor naturale, care oferă un aer aparte. Fie că vorbim 
despre alegerea unui singur tip de material sau despre o combinație 
de mai multe, rezultatul final va fi cu siguranță de excepție. Lemnul 
este utilizat foarte frecvent pentru conceperea unui design interior în 
stil modern. Piatra se integrează de asemenea cu succes în orice spațiu 
modern. Foarte multe tipuri de proiecte de case în stil modern folosesc 
piatra naturală pentru pavarea scărilor interioare, un truc de stil care 
aduce un plus de eleganță. Sticla este materialul care  setează un alt trend 
în materie de amenajări interioare moderne. Aceasta se regăsește nu 
doar în decorațiuni, dar și în piesele de mobilier, creând un efect optic 
fabulos, în combinație cu metalul și lemnul.

Materiale naturale
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Paleta cromatică ce caracterizează designul modern urmărește obiectivul 
de a crea un spațiu cât mai aerisit. Din acest motiv, culorile utilizate sunt 
acelea care funcționează aproape întotdeauna, mai exact cele neutre. 
În acest context, albul și negrul devin (non)culorile vedetă în orice tip 
de amenajare modernă; un rol secundar îl au culori calde, cu ajutorul 
cărora se obțin cele mai de efect contraste, totuși, destul de rar întâlnite 
în designul modern. Galbenul, cremul, tonurile de maro și roșu, adică 
tocmai acele nuanțe care aduc un plus de vitalitate unei camere moderne 
se utilizează de regulă la nivel de accesorii sau obiecte de decor; se 
evită folosirea acestor accente de culoare pentru piesele centrale sau 
impunătoare, cum ar fi obiectele de mobilier.

Cromatică safe
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Principii de aur
în amenajările de case  în stil modern4

“Înainte de toate, uită de grandiozități.
Nu cred că se potrivește cu stilul zilelor noastre.”

Albert Hadley



Stilul modern este ideal pentru apartamente și încăperi mici, 
deoarece crează o iluzie optică de amplificare a spațiilor. Texturile 
minuțioase și formele geometrice îndrăznețe, culorile neutre 
accentuate pe alocuri de nuanțe vii, împreună cu finisajele lustruite și 
echilibrul asimetric reprezintă caracteristicile cheie de identificare a 
interioarelor moderne.

Stilul modern este cel mai bine definit de claritate și se concentrează 
în primul rând asupra funcției și mai puțin asupra formei, de aici 
și numărul scăzut de elemente decorativ. Deși liniile drepte și 
cromatica neutră prin care se obține un spațiu modern pot oferi 
o senzație de aspru sau de rece, tocmai din cauza simplității care 
caracterizează acest stil, atunci când proiectul este bine planificat 
și aplicat, adoptarea unui stil de design modern pentru casa ta va 
promova un sentiment de calm și relaxare.

Apartamente mici

Așadar, cele șase principii de aur ale amenajării interioare
cu aer modern sunt:
Funcția înainte de formă
Mobilier în linii drepte 
Simplitate și claritate
Accesorizare minimalistă 
Utilizarea minimă a texturilor 
Spații deschise și luminoase

Principii

Stilurile de proiecte de case moderne inspiră un aer elegant, nobil, 
datorită paletei de culori utilizate pentru pereți și tavane - în special 
albul - și a podelelor goale, care mizează pe aspectul natural. 
Designul interior modern este de asemenea asociat cu ideea de 
strălucire și de deschidere, creând cadrul perfect pentru jocurile 
luminii naturale. Prin urmare, ferestrele mari și acoperișul din sticlă 
nu sunt neobișnuite pentru casele amenajate conform principiilor 
curentului modern. 
 De fapt, chiar și forma mobilierului se adaptează acestor criterii, 
contribuind la crearea unei atmosfere calde.

Atmosfera casei
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arhitect sau designer?

Consilierul,
5

“Nu credem în a te muta într-un spațiu nou șia încerca să-l transformi
într-o replică a celui vechi. Unde-i amuzamentul în asta?!”

Andrew Fisher



Arhitecții și designerii de interior sunt calificați să creeze și să 
proiecteze și să decoreze spații care să se adapteze nevoilor 
proprietarilor. Spațiile pe care aceștia le concep trebuie să fie sigure 
din punct de vedere structural, să fie funcționale și plăcute din punct 
de vedere estetic. 
Prin urmare, de proiectarea casei se va ocupa arhitectul, iar 
amenajările interioare revin în responsabilitatea designerului. Acesta 
va dezvolta conceptele de decor interior, realizând inclusiv un plan 
de iluminare a spațiului. Totodată, un designer de interior va alege 
finisajele, mobilierul, textilele, cromatica și accesoriile, ghidându-se 
după principiile dictate de un anumit stil.

De fapt, avantajele angajării unui designer de interior sunt mult 
mai multe, iar beneficiile pe care le aduce o abordare profesionistă 
asupra amenajării unui spațiu poate spori gradul de confort al 
oricărei locuințe, aducându-i în același timp un plus de valoare din 
punct de vedere estetic.

Arhitectura și designul sunt două domenii care se folosesc atât de 
principiile artei cât și de știință, însă cele două noțiuni sunt delimitate 
de câteva aspecte principale.

Arhitect şi designer

One Design oferă servicii de amenajări interioare case, apartamente, 
birouri și orice alt tip de spații. O întreagă echipă de designeri 
și arhitecți cu experiență deține know how-ul necesar pentru 
conceperea unui proiect de construcție, de la A la Z, ocupându-
se inclusiv de crearea și aplicarea unor concepte unice de design 
interior.

Arhitecţii One Design
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Minimalismul,
stilul modern reinterpretat6

“O cameră nu ar trebui să te focuseze întreaga atenție asupra unui singur lucru.
Ideal este ca întreg spațiul să-ți zâmbească.”

Juan Montoya



Concret, dacă stilul modern permite crearea unor efecte și 
contraste vizuale prin alegerea anumitor obiecte de decor în nuanțe 
îndraznețe, stilul minimalist setează linii mult mai stricte. Astfel, 
strictul necesar devine într-un asemenea spațiu mai mult decât 
suficient, iar accesoriile eleborate nu își iau locul în tot acest context. 
În alegerea pieselor de mobilier se preferă elementele joase în 
locul celor impunătoare, spațiul transformându-se într-un adevărat 
sanctuar de liniște.

Pe de altă parte, atât stilul modern cât și cel minimalist sunt ideale 
pentru a fi aplicate în cazul spațiilor mici, tocmai pentru că mizează 
pe simplitate, pe forme drepte și clare. Totodată, ambele concepte 
se focusează pe o cromatică neutră, apelând la utilizarea culorilor 
primare doar în cazuri excepționale și deloc abuziv.

De multe ori folosit ca sinonim pentru designul modern, 
minimalismul reprezintă, în fond, o reinterpretare a acestuia. Dacă 
designerii moderni susțin că “Less is more”, motto-ul celor celor 
minimaliști se transformă în “Less is better“.

Sanctuar de linişte
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Stilul modern în imagini,
proiecte de case chic marca One Design7

“Seriozitatea este cuvântul ce ar trebui evitat în totalitate
când vine vorba despre design.”

Kathryn Ireland



Dormitor garsonieră cu design modern, definit prin simplitate, 
cromatică neutră și accente de culoare aduse prin utilizarea 
accesoriilor, respectiv a draperiilor și a tapetului.

Arhitecţii One Design
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Designul interior aplicat ca soluție de amenajare pentru un 
apartament de mici dimensiuni. Efectul de amplificare a spațiului a 
fost obținut prin montarea ferestrelor mari, a elementelor în culori 
deschise și la renunțarea la ornamentele prea încărcate.

Arhitecţii One Design
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