IFI SISEARHITEKTUURI DEKLARATSIOON
„Inimeste loomuses on ruume mitte üksnes
kasutada, vaid täita need ilu ja tähendusega.
Oskuslikult kujundatud ruumid kõnelevad meile
konkreetsest, ümberlükkamatust eesmärgist.
Ruume, millel on meie jaoks tähendus, kogetakse
millegi enama kui lihtsalt kohana – need seostuvad
meie olemuse ja potentsiaaliga.
Läbimõeldult kujundatud ruumid aitavad meil
õppida, analüüsida, ette kujutada, avastada ja luua.
Geniaalsed ruumid on geniaalse loomingu jaoks
asendamatud. Need soodustavad inimestevahelisi
suhteid ning ideede ja tervete mõtteväljade loomist.
Kujunduseriala esindajatena on meie võimuses
kasutada oma teadmisi inimeste vajadustele
vastavate ruumide loomiseks. Inimestele mõeldud
ruumides kehastub meie pädevus, kirg ja töö.
Kasutame ruumi mõistlikult. Lähtume oma töös
maailma majandus- ja loodusressursside säästliku
kasutamise põhimõttest. Peame kujundades silmas
igaühe tervishoidu, ohutust, heaolu ja vajadusi.
Kokkuvõttes on meie töö keskmes kogu inimkond.
Kujundame ruume, mis vormivad inimkogemusi.
See on meie töö, meie looming, meie panus. Meie
viis tõestada oma väärtust inimkonna esindajatena.
Just seetõttu on meie töö määrava tähtsusega nii
klientide, ühiskonna kui ka meie endi jaoks.
See on meie viis maailma muuta ja põhjus, miks me
oleme otsustanud selle eriala kasuks.“

VÄÄRTUS
„Eriala esindajatena saame võtta juhtrolli, luua
mõõdetavaid tulemusi ning parandada siseruumide
ja neid kasutavate inimeste elusid, rakendades
selleks korduvat ja vastastoimelist protsessi täis
avastusi, tõlkimist ja kinnitamist.
See protsess loob majanduslikke, funktsionaalseid,
esteetilisi ja sotsiaalseid eeliseid, mis aitavad
klientidel mõista oma otsuste väärtust ja võimaldavad
langetada paremaid otsuseid, millest võidavad
ruumide kasutajad ja ühiskond tervikuna.
Soovime, et sisekujundaja/-arhitekti elukutse saaks
ühiskonnas usaldusväärse koha ning et töötataks
välja mitmesuguseid uurimismudeleid kasutajate
füüsiliste, emotsionaalsete ja käitumusmustrite
kontekstis.“
TÄHTSUS
„Eriala esindajatena teeme kindlaks, mida alustatud
projektid endast kujutavad, seistes igal tasandil
inimkeskse kogemuse eest.
Sisekujundajad ja -arhitektid kombineerivad inim- ja
keskkonnaökoloogia ning tõlgivad teaduse kõiki
meeli kõnetavasse ilukeelde.
Elukutse esindajad kuulavad, jälgivad, analüüsivad,
parandavad ning loovad ainulaadseid mõõdetava
väärtusega ideid, kujutlusi ja ruume.“
ÜLESANNE
„Sisekujundajate ja -arhitektide ülesanne on
määratleda oma eriala ja selleks vajalikud
eriteadmised, harida iseend ja avalikkust ning luua
kuvand sisekujundajatest ja -arhitektidest kui
hoonestatud keskkonna asjatundjatest.

KULTUUR
„Loometööstuse
haruna
on
sisekujundus
ja -arhitektuur üks kultuuritootmise viis. See on
ruumiloome, mis tõlgendab, tõlgib ja muudab
kultuurilist kapitali.
Üleilmastunud maailmas peavad sisekujundus
ja -arhitektuur aitama kaasa kultuurilise
mitmekesisuse säilitamisele.“
ÄRI
„Sisekujundaja ja -arhitekti
sidusrühmadele väärtust.

elukutse

loob

See on osa majanduslikust arengust, parandades
inimeste heaolu.
See pakub strateegilist asjatundmust, mis omakorda
aitab tagada mitmekülgse investeeringutasuvuse.
Sisekujundajad ja -arhitektid propageerivad haridust
eriala järjepidevaks toetamiseks ning teadlikkuse
kasvatamiseks.“
TEADMISED
„Sisekujunduse ja -arhitektuuriga tegelemine eeldab
teoreetilisi, rakenduslikke ja loomupäraseid
teadmisi.
Sisekujunduse ja -arhitektuuri aluseks olevad
kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed teadmised sõltuvad
keskkonnapsühholoogia
ja
antropomeetria
kokkutoomisest.“
IDENTITEET
„Sisekujundajad
ja
-arhitektid
määravad
psühholoogiliste ja füüsiliste parameetrite alusel
kindlaks, kuidas inimesed ruumi suhtuvad, et
parandada nende elukvaliteeti.“

Sisekujundajate ja -arhitektide ülesanne on
edendada oma eriala ja propageerida sotsiaalset
heaolu.“
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