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Decorarea mobilierului în decursul evolu iei lui, a utilizat elemente 
geometrice (în relief sau plane), elemente stilizate i prelucrate 
artistic, inspirate din domeniul vegetal, regnul animal, din arhitectur  
i alte domenii, care au fost reg site în diverse stiluri, şi care erau 

tratate în mod diferit, dup  concep ia artistic  respectiv  i condi iile 
materiale i sociale, cum ar i cele ale popoarelor vechi, cele antice, 
cele din evul mediu  i cele moderne. În mobilierul popular, delimitat 
în cel de cult i cel de factur  r neasc , asemenea, pot i reg site 
elemente speciice.
În comunicarea dat , sunt cercetate elementele inspirate din 
arhitectur  i relectate în mobilierul r nesc de pe teritoriul 
Republicii Moldova.  Desigur, mobilierul de cult utilizeaz  mai mult 
din aceste elemente arhitecturale, care prin arcade, coloane, pila tri, 
balu tri, frontoane se reg sesc la tronuri, jil uri, iconostase ş.a., dar, 
totodat , pot i reg site i în mobilierul r nesc, de cele mai multe 
ori la b nci, scaune, mese i dulapuri. De exemplu, coloanele având 
func ia de sus inere, i iind decorative, datorit , în mare parte modului 
de execu ie prin strunjire, tehnica tâmpl riei, ornamentele ei iind 
sculptate se reg sesc la picioare de mobilier, diferi i montan i, stâlpi 
i lezene. Balu trii, asem n tor coloanelor, sunt întrebuin a i pentru 

sus inere la picioare de mese, scaune, b nci, pentru sp tare etc.  
Arcadele au rolul de a face leg tur  între dou  coloane, doi balu tri, 
doi pila tri, a frontoanelor etc. Frontonul, care este alc tuit din arce 
de cerc, combinate cu linii drepte sau mixte ş.a., este partea central  
a unei corni e, având rolul de a împodobi mobilierul.
Analiza materialului expus în literatura de specialitate, şi cel adunat 
în urma cercet rilor în teren, ne permite s  d m valoare artistic  
important  elementelor inspirate din arhitectur  i relectate în 
mobilierul r nesc de pe teritoriul Republicii Moldova.


