intră în atelierul Danielei cu fotografia
unei vechi piese de mobilier din casa
părintească așteaptă mai mult decât
o simplă recondiţionare. Majoritatea
așteaptă ca ea să asculte poveștile
care îi leagă de aceste obiecte de mobi‑
lier. „În definitiv, nu sunt decât supor‑
turile oboselii noastre“, explică ea,

exemplu, în cazul unui fotoliu stil
Napoleon al III-lea, căruia îi lipsea o
porţiune mică dintr-un picior, Fabien
a făcut o „grefă“ de lemn din arhiva lui
personală, care conţine bucăţi de lemn
de câteva zeci sau chiar sute de ani
vechime. A fost un transplant în toată
regula! În funcţie de numărul persoa‑
nelor care au lucrat la refacerea unui
fotoliu și numărul de „transplanturi“
necesare, manopera variază între 1.000
și 4.000 de euro. Dincolo de bani, însă,
satisfacţia Danielei se măsoară în cele
treizeci de secunde în care clientul
„face cunoștinţă“ din nou cu vechiul
său fotoliu, plimbându-și palmele
pe suprafaţa materialului, într-un
gest tandru. „C’est super, j’adore“,
sunt cuvintele magice, iar băcă‑
uanca rezumă, aproape matern: „Am
impresia că fotoliul îmi mulţumește, ca
un căţel pe care l-am salvat din ploaie“.
În paralel cu recondiţionarea,
Daniela confecţionează, la comandă,
și fotolii noi în stil Ludovic. Lemnul
brut este adus din Belgia, patinat „à
l’ancienne“, apoi tapiţat și spătarul
pictat direct pe material (fie catifele
rezistente la uzură, fie mătăsuri de la
Luciano Marcato sau Osborne&Little).
Vechi sau noi, fotoliile „stil“ nu trebuie
să devină, însă, piese de muzeu, ci parte
integrantă din viaţa proprietarului. Cel
puţin asta e convingerea Danielei, care
visează ca în fotoliile ieșite din mâinile
ei să se odihnească, de-acum încolo,
mulţi bunici înconjuraţi de nepoţei cu
mânuţele murdare de ciocolată...

Vechile fotolii lăcuite
din sufrageriile
părinţilor se vând
acum cu mii de euro
cu un respect implicit faţă de bătrâ‑
neţea lemnelor care-i intră în atelier.
Următorul pas este „vizita la domi‑
ciliu“, care presupune luarea măsu‑
rilor obiectului, dar și inspecţia casei,
pentru ca, odată recondiţionat, fotoliul
să-și găsească ușor locul său.
Din casă-n casă, Daniela a avut
ocazia să atingă scaune Majorelle și
Mackintosh, fotolii Napoleon al III-lea
sau fotolii stil Ludovic al XV-lea sau
al XVI-lea, precum și fotolii din anii
’70. Odată ce pătrunzi în lumea obiec‑
telor „vintage“, ai parte și de triste
revelaţii. Pentru Daniela, cea mai
duioasă se leagă tot de România: cine
s-ar fi gândit că fotoliile lăcuite din
sufrageria părinţilor noștri, cu forme
drepte, masculine, abia scăpate de
focul din sobă, se vând acum cu câteva
mii de euro? „Dacă am fi știut, sigur
n-am fi aruncat nici recamierul, nici
mesele lăcuite“, spune ea, ca pentru
sine, cu nostalgia amatorului devenit
„conaisseur“. De când și-a descoperit
noua pasiune, Daniela nu obosește
să cutreiere depozitele de vechi‑
turi unde, printre sute de „lemne“,
are ocazia să descopere câte o rari‑
tate: un scaun dezbârnat care ascunde
sub ţesătura brodată manual câte un
superb model Napoleon al III-lea...
Transplant de Lemn
Dacă vi s-a părut trasă de păr compa‑
raţia dintre un fotoliu și un pacient
ajuns pe masa chirurgicală, ar trebui
să-l cunoașteţi pe Fabien Richard.
El intervine în situaţiile critice. De

Cum Lucrează un Tapiţer
»»În atelierul unui tapiţer tradiţional se

Fotoliile noi, în stil Ludovic, sunt realizate din
lemn patinat „à l’ancienne“ și tapiţat cu catifea
și mătase pictată manual

lucrează „pe taburet“, ţinând între picioare
scaunul de recondiţionat. O mână ţine
ciocanul specific (singurul element care s-a
modernizat, printr-un capăt ușor magnetic
care ajută la fixarea micilor cuie), iar cealaltă întinde ţesătura.
»»Pe vremuri, tapiţeriile de case „înalte“ și
cele „medii“ se distingeau nu numai prin imprimeuri și modele, ci și prin direcţia firului
în ţesătură: orizontal sau vertical.
»»Corporaţia tapiţerilor parizieni, dizolvată
în timpul Revoluţiei Franceze, includea numeroase specialităţi: fabricanţi de covoare,
de huse pentru saltele și „courtepointiers“,
care realizau perdele sau cuverturi de pat.
În Elveţia, din timpuri străvechi și până azi,
tapiţerii se numesc în continuare „courtepointiers“.
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