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Expoziţia aduce în atenţia vizitatorului un fenomen artistic
care a devenit extrem de amplu începând cu secolele XVII–XIX,
anume pictarea mobilierului de interior utilizat iniţial în mediile
aulice, înstărite, în palate, conace, castele.
Mobilierul pictat a fost specific Renaşterii, iar pe măsura
înaintării în timp acumulează tendinţele stilurilor Baroc şi
Rococo. Mobila pictată o întâlnim în toată Europa, începând cu
Suedia, Elveţia, Anglia, Alsacia, Normandia, Germania de sud,
Austria, Europa Centrală (Polonia, Slovacia, Ungaria), dar şi în
Rusia şi Ţările Baltice.
De asemenea, mobilierul pictat devine tot mai prezent şi
cunoscut în Transilvania începând cu sec. al XVI-lea, iniţial în
spaţiile ecleziastice şi apoi în interioarele orăşeneşti şi rurale, în
special în comunităţile saşilor ardeleni. Această tipologie a influenţat şi mobilierul românesc de secol XIX, mai ales în zonele
mixte de locuire. Printre primele meşteşuguri de breaslă, respectiv breasla tâmplarilor, se numără şi artefacte specifice mobilierului pictat, meşteşug ce exprimă integrarea şi receptarea de
către mediul transilvănean autohton a unui fenomen cultural
european.
Pictarea lemnului de brad urma o tehnică tradiţională care
merită să fie cunoscută. Lemnul era în prealabil preparat, adică
grunduit. Grundul constituie un strat intermediar între lemn şi
pigmenţi. Pentru grunduire se face o soluţie cu clei animal sau
vegetal, ipsos sau cretă amestecate cu apă la cald.
Tehnica de pictare se execută cu pulberi colorate în amestec
cu cleiuri. Cele mai vechi cleiuri au fost de provenienţă animală.
Cleiul de calitate superioară se obţinea din lapte, brânză, gălbenuş de ou şi era insolubil în apă. Se foloseau vopsele de origine
vegetală: coajă de copaci, coajă de nucă şi răşină de brad şi pigmenţi minerali. După finalizarea pictării şi colorării se lăcuia cu
uleiuri de in sau ceară de albine – ca ultim strat de protecţie, cât
şi pentru fixarea picturii pe suprafaţa lemnului. Unele picturi se
realizau cu ajutorul şablonului, altele liber, după fantezia pictorului.
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Piesele de mobilier pictat dezvoltă o ornamentică florală,
abundentă, fastuoasă, preluată din compoziţiile tapiseriilor.
Culorile dominante sunt brunurile închis către negru şi roşu,
dar regăsim şi verde/albastru. Pe aceste fonduri sunt pictate flori
de trandafir, garoafe, narcise, frunze, ramuri, fructe. Laleaua, dar
mai ales trandafirul în diferite stadii de înflorire sunt cele mai
prezente flori. Ornamentaţiile predilecte rămân buchetele şi
ghirlandele bogate, într-o policromie absolut fermecătoare, care
dau o notă tonică oricărui interior.
Mobilierul pictat din Transilvania, în secolele XIX-XX,
adaptat spaţiului specific interiorului ţărănesc, cu rol social
important, a constituit o parte din zestrea miresei; acesta prezintă o varietate de forme: dulapuri de perete, colţare, blidare,
cuiere de grindă, mese, diverse tipuri de scaune, bănci cu spătar
sau banchete cu ladă şi lada de zestre – cea mai utilă piesă de
mobilier, prezentă în toate casele ţărăneşti.
Designerii, artiştii plastici şi creatorii contemporani de
mobilier şi-au îndreptat atenţia către creaţia tradiţională. Interiorul de locuit al ţăranului a constituit o bogată sursă de inspiraţie. Asistăm de câteva decenii la o revitalizare a gustului pentru
mobilierul pictat.
Dintre artiştii contemporani, se remarcă Aurelia şi George
Pomponiu, care expun replici inspirate ale unor piese vechi sau
preiau motive din ornamentica universală, în ideea de a continua
o tradiţie reactualizată. Astăzi, piesa de mobilier are două scopuri: să fie utilă (de exemplu blidarul folosit pentru veselă, lada
de zestre pe post de şifonier) şi să dea o notă personalizată interiorului, pe care îl decorează, având valoare de unicat. Muzeele
apreciază acest domeniu al designului modern, de inspiraţie tradiţională, pentru că reprezintă o nişă de continuitate, de transmitere a vechilor tehnici care, încetul cu încetul, vor fi date uitării.

„În prezent, mobilierul pictat a revenit în ambientul contemporan, creând un contrast şi un echilibru cu simplitatea mobilieru-

lui actual, crescând potenţialul estetic. Cele două tipuri de mobilier
asociate se completează reciproc prin simplitate, ornament, culoare,
prezent şi trecut.
Pentru mine, vechile canoane - după care alcătuirile din lemn
se supun avalanşei de culori delicate - sunt redesenate şi completate
până la forma originală. Sunt ca un fel de ritual greu de înţeles, dar
frumuseţea născută din ele este o lume în sine. O lume fascinantă, cu
care trebuie să te obişnuieşti” (Aurelia Pomponiu).
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