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Architekt wnętrz zajmuje się opracowaniem oryginalnego projektu plastycznego
wnętrz, który będzie dostosowany do funkcji jaką ma pełnić dane wnętrze z
uwzględnieniem wizji zleceniodawcy. Do jego zadań często należy również nadzór nad
wykonaniem całego projektu.
Architekt wnętrz projektuje wnętrza całych budynków lub tylko niektórych jego części.
Może także projektować różnego rodzaju przestrzenie użyteczności publicznej, takie
jak hotele, szpitale, kina, banki, sklepy. Zajmuje się również tworzeniem projektów
przestrzeni wystawowych, zwłaszcza różnych imprez handlowych i promocyjnych,
pokazów mody, targów. Może projektować formy małej architektury, np. place zabaw,
stelaże reklamowe. Ponadto może pracować jako doradca, przy wyborze przedmiotów
oraz ich rozmieszczeniu w przestrzeni użytkowej. Architekci wnętrz zajmują się również
projektowaniem wzorcowych form wyposażenia wnętrz i wzorcowych kompozycji
różnych przestrzeni, które często pokazują na wystawach lub publikują w
specjalistycznej prasie.
Architekt wnętrz może projektować całe wnętrza na etapie ich tworzenia, lub w
porozumieniu z architektem budowlanym proponować niewielkie przebudowy wnętrz,
przesuwanie otworów okiennych i drzwiowych, burzenie lub dobudowywanie ścian
działowych. Jego zadaniem jest także sporządzanie szacunkowego kosztorysu realizacji
projektu.
Pierwszym etapem pracy architekta wnętrz jest dobre rozpoznanie funkcji i charakteru
pomieszczenia, które ma zaprojektować. Ważne jest porozumienie się z klientem, co do
koncepcji estetycznej oraz uwzględnienie jego przyzwyczajeń i nawyków. Przy
projektowaniu przestrzeni użyteczności publicznej architekt ma większą swobodę
realizacji własnej wizji artystycznej. Po pierwszych konsultacjach z klientem i
oględzinach wnętrza, architekt sporządza wstępne szkice projektu, które zawierają
wizję obiektu. Określa kolorystykę, typy oświetlenia, faktury i wzory materiałów, np.
obić, wykładzin, kafelków, proponuje wybór mebli i innych przedmiotów wyposażenia,
np. form dekoracyjnych.
Architekt wnętrz często zanim porozumie się z klientem wielokrotnie zmienia i
poprawia swoje wstępne propozycje. Po ich akceptacji wykonuje ostateczny projekt.
Wtedy powstają dokładne rysunki pomieszczeń w różnych ujęciach (rzuty i przekroje)
oraz charakterystyki wszystkich elementów wyposażenia (rysunki, fotografie lub
opisy). Osobno kreśli rysunki techniczne nietypowych i oryginalnych przedmiotów (np.
mebli) i detali, które trafią do rąk rzemieślników zajmujących się ich wykonaniem.
Do sporządzenia projektu niezbędne są oględziny powierzchni użytkowych, których
dotyczy projekt i dokonanie szczegółowych pomiarów tych przestrzeni. Realizacja
projektu wiąże się również z wyborem elementów dekoracyjnych, materiałów, z

których mają być wykonane elementy wystroju wnętrz. W związku z tym niezbędne
jest odwiedzanie sklepów, hurtowni, galerii.
Nieco inne zadania zawodowe ma architekt zajmujący się projektowaniem wystaw.
Jego zadania są wtedy pokrewne zadaniom scenografa. Architekt wnętrz zatrudniony w
galerii handlowej odpowiada przede wszystkim za zgodność proponowanych rozwiązań
dla poszczególnych lokali z ogólnymi założeniami galerii, dba o jednolity standard
wykończenia, klimat lokalu, sposób oznakowania i użyte materiały wykończeniowe.
Ponadto do jego zadań należy także dbanie o ogólny wizerunek galerii dostosowany do
pór roku oraz głównych świąt (Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Walentynek, itp.).
Natomiast architekt wnętrz zatrudniony przez sklep lub firmę obejmującą sieć lokali
dba o dopasowanie architektury wnętrza do zastanych powierzchni i warunków.
Odpowiada też za zgodność projektu sklepu z normami i wytycznymi galerii handlowej.
Czasem ma wpływ również ułożenie towaru, sezonowe aranżacje. Projektowanie
wystaw jest specjalizacją, którą można wybrać kończąc studia w Akademii Sztuk
Pięknych.
Współcześnie architekci wnętrz w swojej pracy wykorzystują komputer, specjalistyczne
programy, przyrządy służące do komunikowania się: Internet, telefon, fax., Do
podstawowych narzędzi pracy należą też: przyrządy pomiarowe, wzorniki kolorów,
próbki materiałów.
Finałowym efektem pracy architekta wnętrz jest projekt, który gwarantuje:
- oryginalną kompozycję przestrzeni,
- funkcjonalność wnętrz,
- dostosowanie wnętrz do psychofizycznych cech ich użytkowników
- odpowiednią jakość techniczną oraz estetyczną materiałów i przedmiotów.

