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Comunicat de presă 

Colecţia TransHurbana by Mihai Grama 

TransHurbana: deplasarea valorilor populare înspre folclorul urban contemporan 

Colecția TransHurbana prezentată de MobilaDalin și designerul Mihai Grama la cel mai mare târg de mobilier 
din România (BIFE SIM, Romexpo, 14-18 septembrie 2016) are ca temă deplasarea valorilor populare înspre 
folclorul urban contemporan.  

Compania MobilaDalin vine cu o colecție originală, extrem de creativă, atât la nivelul formelor cât și al 
culorilor, materialelor și elementelor decorative utilizate. Cu alte cuvinte, produsele expuse la standul 
expozițional nr. 10 (Pavilion C4-C5) prezintă trecerea de la valori și modele de inspirație tradițională (regăsite 
în colecția anterioară, Ethnocentric, 2015-2016) la folclorul urban contemporan (TransHurbana, 2016-2017).  

Produsele din colecția TransHurbana (2016-2017) își au originea în viziunea designerului Mihai Grama 
asupra obiectelor tradiționale de uz casnic din gospodăriile țărănești, precum: 

 Leagănul: primul obiect de mobilier tradițional 

 Butoiul de vin: inspirație pentru fotoliul rotund 

 Fluierul: devenit masă 

 Miorița: noul scaun, prilej de relaxare și visare 

 Plapuma tradițională umplută cu lână: inspirație pentru canapelele din noua colecție 

Din colaborarea cu Raul Oprea (www.saddo.ro) s-a născut imprimeul care integrează trei personaje din viața 
satului tradițional și folclorul românesc (cosașul, fluierașul, fecioara cu ulciorul, miorița, porumbul, vinul și 
vița de vie, mămăliga și apa de izvor). Desenul conceput de Saddo a fost utilizat ca imprimeu pe materialele 
de acoperire complementare colecției TransHurbana (2016-2017).  

Ce aduce nou colecția TransHurbana (2016-2017)? 

Colecția TransHurbana pune forma obiectelor în centrul atenției, printr- o abordare intensă a designului de 
produs. Mobilierul, privit ca obiect util în trecut, devine obiect cu veleități decorative în noul mod de locuire 
urban. Colecția prezintă influențe atât din cultura și tradițiile românești, cât și din zona balcanică și panonică. 

Stofele utilizate valorifică imprimeuri de inspirație folclorică alături de broderii tradiționale, prin 
introducerea unor materiale și stofe noi, alăturând materiale scumpe cu texturi accesibile: materiale elastic, 
materiale cu efect de mesh (plasă), materiale cu textură lânoasă. Remarcăm utilizarea unor țesături din fibre 
sintetice, violent colorate, alături de texturi pure, tradiționale, cu efect de lână netoarsă, un efect  neașteptat 
și original în tapițeria modernă, urbană. Culorile utilizate de Mihai Grama pentru colecția TransHurbana 
(2016-2017) sunt intense, chiar violente (roșu, țiclam, verde, turcoaz).  

Ceramica vine să completeze colecția TransHurbana (2016-2017), cu rol de accesoriu urban contemporan. 
Culorile utilizate și modul de decorare al vaselor din lut sunt surprinzătoare și neașteptate, fiind gândite să 
suprindă privitorul prin ineditul alăturării de modele, desene și culori.  

http://www.saddo.ro/


Designerul Mihai Grama extinde colecția de la obiectele de mobilier înspre accesorii precum ceramica, 
covoarele și abajour-urile, lucrate în același stil, care vin să suprindă privitorul și să-I capteze atenția prin 
alăturări neașteptate de forme și culori familiar.  

Milano, 2017 

O mare parte din colecția TransHurbana va fi prezentată în premieră la Târgul de mobilă BIFE SIM, Romexpo 
București (14-18 Sept. 2016). Colecția va fi completată cu accesorii și elemente decorative și va fi expusă la 
Târgul de mobilă de la Milano, din primăvara anului 2017.  
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MobilaDalin este o companie românească, o afacere de familie aflată la a doua generație, cu sediul în Reghin, Jud. 
Mureș. Firma producătoare de mobilier tapiţat activează pe piaţa din România începând cu anul 1992 și se află pe locul 
4 în topul producătorilor de mobilier tapiţat (StudiuInterbiz, 2014). Produsele MobilaDalin se vând astăzi în aprox. 150 
de magazine din România, Bulgaria, Ungaria şi Republica Moldova. Se estimează că peste 150.000 de familii se bucură 
de confortul obiectelor de mobilier tapiţat MobilaDalin. Începând cu luna septembrie 2016, produsele MobilaDalin pot 
fi comandate și online, prin deschiderea noului magazin online shop-online.mobiladalin.eu. Magazinul online este 
destinat în primă fază pieței din România, cu intenția extinderii treptate în țările din comunitatea europeană.  
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