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CUM
SE MOBILEAZĂ
O CARIERĂ ÎN DESIGN
Sunt mai puțin vizibili decât designerii de modă, dar 
munca lor – aflată la intersecția dintre arhitectură și 

lifestyle – se poate bate în luptă dreaptă cu brandurile 
internaționale. Cei 15 designeri de produs pe care i-am 

descusut (ori mai bine zis de-construit) pentru acest 
articol reprezintă noul val de creativitate românească 

care va pune umărul la percepția pozitivă a lumii despre 
„made in Romania“. Avertizare: după citirea acestui articol 

ai putea să-ți dorești o schimbare de decor în viața ta. 
de Diana-Florina Cosmin



D incolo de vanitatea 
de a fi admirat de 
către cei din jur – 
mică plăcere a vieții 
livrabilă pe umerașe 
sau în cutii de catifea 
- obiectele funcționale 

ale existenței de zi cu zi implică povești 
de dragoste mult mai ample și definitive 
cu posesorii lor. O canapea originală, un 
fotoliu avangardist ori o masă cu design 
spectaculos sunt produse care ne cuceresc 
mai greu decât o rochie la modă sau o 
pereche de pantofi și au nevoie de mult 
mai multe argumente cu care să vină în 
întâmpinarea așteptărilor noastre.

Firesc până la un punct, având în vedere 
că și angajamentul pe care ni-l luăm față 
de un asemenea produs este mult mai 
complex:  dacă la o rochie putem consimți 
la un parteneriat „de-o vară“, la obiectele 
cu care ne mobilăm și ne decorăm casele 
și birourile căutăm stabilitate și încredere, 
ca într-un soi de căsătorie. Pentru că noi 
suntem cei care conviețuiesc zilnic cu ele, 
nu contează atât de mult părerea lumii, 
ci imaginile pe care ni le lasă pe retină 
ori senzațiile care ne rămân în palme, la 
atingere. Vanitatea cedează în favoarea 
familiarității.

Relația cu obiectele care ne mobilează 
viața este adesea mai sinceră, asumată și 
longevivă decât cea cu hainele din dulap, 
pentru că le alegem egoist și capricios, cu 
gândul strict la propriul interes, la confort, 
la ergonomie. Un obiect de design interior 
ne place sau nu. Îl vrem sau nu. Suntem 
sau nu gata să ne asumăm o relație pe 
termen lung și să-i oferim o jumătate de 
metru din lumea noastră, în fiecare zi de 
acum încolo până la următoarea schimbare 
de dispoziție, de domiciliu sau de viață.

„De asta iubesc dezordinea și mi se pare 
frumoasă“, îmi mărturisea cândva Matthew 
Hilton, unul dintre numele mari ale 
designului britanic modern și autorul unor 
piese emblematice precum fotoliul Balzac 
(1984), intrat în colecția muzeului „Victoria 
& Albert“ din Londra. „Vreau ca oamenii să 
ia piesele mele și să le folosească așa cum 
vor ei, să le facă parte din viața de zi cu zi, 
să facă dezordine în jurul lor“. 

Aceasta este aspirația de taină a fiecărui 
designer de produs: ca obiectul pe care și l-a 
imaginat să devină o bucățică permanentă 
din diminețile și serile altor oameni, să 
ajungă protagonist la amintiri de neuitat și 
martor al momentelor speciale din cât mai 
multe vieți. La întâlnirea noastră, Hilton îmi 
dădea exemplul cafetierei Richard Sapper 

for Alessi, cumpărată în 1981, pe vremea 
când era un proaspăt absolvent de facultate, 
fără mari posibilități financiare. 

Deși uzată și ciobită pe alocuri, bătrâna 
„Alessi“ tronează și acum asupra bucătăriei 
sale, exercitându-și net dominația asupra 
unui exemplar de ultimă generație. „Chiar 
dacă îl am și pe cel nou și strălucitor, 
parcă tot cel vechi îmi place mai mult“, 
îmi explica, râzând, englezul. Varianta din 
1981 are un mâner pe care trebuie să-l 
tragi, să-l ridici și să apeși pe un buton, în 
timp ce modelul nou are un buton și atât. 
Totuși, designul, povestea și familiaritatea 
cântăresc de partea celui dintâi. 

În cazul unui obiect nou-nouț, aflat pe 
rafturile magazinelor alături de alte câteva 
zeci, factorul care cântărește tot mai mult 
și care a ajuns în ultimii ani să pecetluiască 
decizia de cumpărare este designul. Mai 
exact, ceea ce face diferența între două 
obiecte care îndeplinesc aceeași funcție și 
care ne fac mai mult sau mai puțin aceleași 
promisiuni de eficiență este acel „wow“ 
vizual care sancționează banalul în favoarea 
originalității. 

Asta a reușit să facă Apple pentru 
calculatoare, Bose sau Bang&Olufsen 
pentru sisteme audio-video ori Vertu 
pentru telefoane mobile, pentru a enumera 
doar câteva dintre produsele despre care 
oricine a auzit în ultimii ani. Asta încearcă 
să facă orice designer român de obiect: să 
canalizeze factorul „wow“ sub forma unui 
cuier, a unui fotoliu, a unei măsuțe de 
cafea sau chiar și a unui (aparent) simplu 
portofel.

Bucharest Design Center – platforma 
de promovare a designului românesc de 
produs fondată în 2012 – își propune să-i 
sprijine pe creatorii români de obiect dintr-o 
convingere simplă și elocventă: „Good 
Design is Good Lifestyle“. „Preocuparea 
pentru inovație și design este semnul 
evoluției unei țări“, crede Simona Buta, 
membru fondator al Bucharest Design 
Center, „iar asta are influențe pozitive atât 
în economia consumului de produs, cât și la 
nivel de brand de țară“.

Înainte de provocarea raftului însă, 
designul românesc de produs mai trebuie 
să reușească două întoarceri la 180 de 
grade: a clientului către ideea de design 
românesc de obiect (facilitată într-o 
oarecare măsură de creșterea interesului 
față de creația autohtonă, în ultimii ani) și, 
respectiv, a designerului însuși către ideea 
de marketing și promovare. 

Altfel spus, designerul și clientul 
trebuie să găsească formula ideală de a se 

Un 
designer 
de obiect 

și un client 
român 
trebuie  
să se 

găsească 
undeva la 
mijlocul 

drumului, 
după ce 
fiecare 

dintre ei 
și-a depășit 

câte o 
prejudecată.
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întâlni la mijlocul drumului, după ce fiecare dintre ei și-a depășit 
câte o prejudecată: designerul pe cea privind nevoia de marketing 
personal și de promovare a artei sale, iar consumatorul pe cele 
legate de calitatea produselor „made in România“. Și, tocmai pentru 
că sunt două variabile, nu una singură, care influențează formula 
succesului, călătoria ar trebui începută din ambele direcții.

„Noi suntem primul val unitar de designeri români, iar clienții 
noștri sunt primii adevărați consumatori de design, ceea ce implică 
un proces de înțelegere reciprocă, de tatonare, de căpătare a unei 
încrederi reale“, explică arhitecta Irina Neacșu de la „the craft LAB“, 
„reinventatoare“ de obiecte de mobilier și decorațiuni ludice, cum 
ar fi fotoliile vechi, retapițate din mix-uri de textile. 

Pentru că brandurile din afară au o istorie mai veche, ce 
echivalează, în viziunea clientului, cu o garanție a seriozității și a 
valorii, duelul unui designer român cu conștiința consumatorului 
este de două ori mai dificil. „Până la acumularea unor elemente 
care să declare designul românesc ca fiind o valoare, noi, designerii, 
suntem formatorii unui fenomen nou“, crede Irina. 

Acceptarea noului fenomen ar putea fi grăbită de o prezență 
mai pronunțată a produselor românești de design în sfera publică 
(cum a fost campania de la sfârșitul lui 2012, când o serie de 
localuri din Centrul Vechi au fost decorate cu obiecte având 
mențiunea „Creat de un designer român“), dar și de un mecanism 
de marketing și de promovare mult mai bine pus la punct. Și 
aici însă, se impune o reașezare a concepțiilor de la care pleacă 
mulți creatori de obiect. „Marketingul este un rău necesar pentru 
un designer care nu a fost școlit să facă marketing“, recunoaște 
Irina Neacșu. Mediul online este deocamdată cel mai ofertant 
și accesibil instrument de promovare, obligatoriu în paralel cu 
participările la târguri și evenimente de profil, pentru că - tocmai 
prin prisma „angajamentului“ de cumpărare despre care vorbeam 
la începutul articolului - clientul român încă are nevoie să vadă, 
să atingă, să se convingă cu proprii ochi înainte de a face achiziția. 
„Cred că designerul trebuie să fie cât mai vizibil și tangibil pentru 
consumator“, crede și Anca Fetcu, arhitect și designer de produs. 
„Mai ales în România este foarte important ca potențialul client să 
poată atinge și analiza obiectul, creându-se astfel un sentiment de 
încredere ce poate ajunge să crească gradul de consum de design“. 

Radu Stanimir, de la Nomad Studio, a mai descoperit un 
element important și de impact în mixul format din promovare 
online, marketing și relație directă cu clientul: clipurile video. 
„Pentru mulți oameni, sunt mult mai plăcut și ușor de urmărit 
decât un text“, crede el, „și fie că-i prezinți povestea obiectului 
sau procesul prin care a fost creat, aduce un plus de valoare 
produsului“.

Pentru designerul de obiect Justin Baroncea, de la biroul de 
arhitectură POINT4, o modalitate eficientă de creștere a vizibilității 
au reprezentat-o revistele de arhitectură și expozițiile, după care 
„s-a dus vorba“, iar clienții au început să-l contacteze direct sau 
prin internet. „Oamenii au început să vrea din ce în ce mai mult 
unicate, serii mici și personalizabile“, explică Justin. 

Abordarea lui Justin este una atipică: nu vrea să le demonstreze 
românilor că el și echipa lui sunt mai buni și creativi decât 
branduri precum IKEA, ci să-i îndemne pe clienți să-și dorească 
ceva „al lor“, mai ieftin decât IKEA și 100% personalizat. „Noi nu ne 
adresăm neapărat unui public în căutare de lux, ci unuia care vrea 
să învețe cum să cumpere și cum să facă design“, explică Justin. 
„IKEA ne-a demonstrat că putem să montăm jucării Kinder la scară 
1:1, iar noi vrem să ducem lucrurile mai departe și să demonstrăm 
că e posibil să ne inventăm propriul sistem Kinder“.

Preocuparea 
pentru design 
este semnul 

evoluţiei unei ţări.

Lampă-norișor, creație 11 am Architects
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Tot din sfera 
inovației, dar 
în accepțiune 
„multifuncțională“, 
designerul Gabriel 
Geller ia drept 
exemplu una 
dintre creațiile sale, 
prototipul G55: un 
hibrid între scaun 
și fotoliu, reglabil 
cu 36 de poziții și 
realizat din lemn 
de fag, policarbonat, 
inox și gută.  

Totul a pornit 
de la constatarea 
personală că ar avea 
nevoie de un scaun 
pentru atunci când 
citește, de un altul 
pentru când ascultă 
muzică, un altul 
pentru laptop și 
altul pentru desen. 
Așa s-a născut ideea 
de piesă cu poziții 
ajustabile, cu un 
design simplu, care 
să se potrivească și 
cu mobila din casă, 
dar să aibă și cât 
mai multe utilizări. 
„De ce să ai un 
obiect pentru fiecare 
funcție și nu unul 
universal?“, explică 
Gabriel. Ideea de 
„multifuncțional“ ar 
putea ajunge să fie 
unul dintre factorii 
de diferențiere față 
de alte branduri 
similare, atât 
românești cât și 
străine, iar Gabriel o 
consideră parte din 
ADN-ul de brand. 

Unii designeri 
mizează în 
continuare pe ideea 
„drumului inițiatic“ 
al cumpărătorului 
către creator, ca un 
semn al faptului că 
acesta dintâi este 
pregătit, matur 
și compatibil cu 
viziunea celui din 
urmă. „Preferăm 

să ne creștem audiența organic“, explică 
Mădălin Gheorghe de la Simplexio. „Sunt 
oricând de preferat clienții care au ajuns 
la noi pentru că ne-au descoperit singuri și 
ne-au înțeles discursul“. 

A observat în ultima vreme o schimbare 
de atitudine a celor care cumpără creațiile 
Simplexio, echivalând - în stadiu incipient 
- cu un soi de cultură a achizițiilor de 
produse cu design românesc. „Românii au 
început să fie parcă mai mândri și a început 
să se audă tot mai des expresia «Uite că se 
poate și la noi»“, apreciază Mădălin.

La această schimbare de atitudine a pus 
umărul, indirect, și imaginea tot mai bună 
a designerilor români de modă în afara 
țării. Întorcând privirea către creativitatea 
autohtonă în general, românii au început să 
descopere și alte nișe pe care le trecuseră 
până atunci cu vederea. „Am auzit din 
ce în ce mai des că, pentru a fi aprobat 
aici trebuie să fii mai întâi observat în 
afară“, afirmă și echipa 201 Design Studio. 
„Publicul român este încă sceptic în ceea 
ce privește produsul românesc, dar credem 
că acesta este pregătit să plătească aceleași 
sume pe care le dă pe designerul străin“. 

Până la discuțiile despre prețul pe care 
este dispus să-l plătească românul pentru 
un produs autohton, acesta din urmă 
trebuie să fie produs cât mai eficient și să 
fie distribuit în magazine pentru a intra în 
atenția clienților. „Da, pentru a se vinde, un 
obiect de design trebuie să placă și să aibă 
și prețul potrivit pentru cel care cumpără“, 
punctează Dana și Vlad Boștină, de la 
arhiDOT. „Dar realitatea este că el trebuie 
să fie și prezent, ori asta înseamnă o bună 
desfacere și promovare“. 

Și, insistă Gabriel Geller, și un 
mecanism de producție bine pus la punct, 
care să facă posibilă continuitatea unui 
brand. „Dacă ai un Lamborghini e bine să 
mergi pe drum asfaltat“, glumește el, „și tot 
așa, dacă ai potențial ca designer, e bine să 
mergi pe unde există industrie de profil“. 
Gabriel vede extrem de viabil un proiect 
de parteneriat între stat și designerii cu 
potențial, care ar presupune înființarea unei 
linii de producție și de desfacere specifice 
fiecărei universități tehnice din România. 
„Ar putea însemna sâmburele de renaștere 
a industriei românești, ar suplini lipsa 
practicii din școlile tehnice și ar stimula și 
studenții să rămână în țară după absolvire“, 
punctează el. 

Pentru moment, producția de serie 
reprezintă o utopie pentru designul 
românesc de produs, care operează în 
proporție covârșitoare cu prototipuri și 

Există o cultură 
incipientă a 

achiziţiilor „made 
in Romania”.

Scaun Justin Baroncea (POINT 4)

Măsuță din stejar Silva Artis
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comenzi: în momentul în care există un 
client interesat de un anumit model, poate 
lua legătura cu designerul, care realizează 
la comandă – într-un interval cuprins între 
câteva săptămâni și câteva luni – obiectul 
dorit. O abordare tipică pionieratului în 
creativitate, dar imposibil de susținut 
pe termen lung. Dacă în afara țării 
prototipurile sunt expuse la târguri de profil, 
iar marii producători de mobilă contactează 
designerii pentru a le propune colaborări, 
în România veriga aceasta a „buying“-
ului lipsește. „Un producător măricel de 
încălțăminte mi-a spus cândva că îi e mai 
ușor să desfacă un adidas pe piață și să-i 
copieze apoi tiparele“, povestește Gabriel 
Geller. „Poate fi și asta o abordare, dar nu e 
una fericită, dacă ajungi să vezi designerul 
doar ca pe o cheltuială în plus“.

Și trioul creativ de la 11am Architects 
s-a lovit de imposibilitatea de a mai 
continua unele proiecte de design, dintr-o 
problemă similară: lipsa unor materiale 
absolut necesare producției lor, aflată la 
o scară prea mică pentru a putea negocia 
eficient cu marii furnizori. „Ne-am trezit 
în situația în care ori comandam un 
camion întreg, ori renunțam“, explică ei. În 
momentul în care nu produci în masă și 
nu ai nici acces la o fabrică sau la utilajele 
de care ai nevoie, devine tot mai dificil să 
înaintezi din teste în teste și din prototip 
în prototip. „Dacă nu duci proiectul până la 
final ca să-ți recuperezi investiția și ajungi 
să rămâi cu el în dulap, costă mult, enorm“, 
explică cei trei. Iar dacă în alte domenii 
creative asemenea prototipuri sunt mai 
puțin costisitoare (ca să ne întoarcem tot 
la exemplul inițial al rochiei), în designul 
de produs, mai ales pe nișa high-end, 
realizarea unui simplu prototip poate costa 
de la câteva sute la câteva mii de euro.

În ciuda acestor neajunsuri, designerii 
români de produs perseverează. Cei mai 
mulți dintre ei sunt arhitecți de profesie 
și încă își mai susțin pasiunea pentru 
designul de obiect din veniturile obținute 
din proiectare, amenajări și alte activități 
conexe. Ca și Matthew Hilton însă, trăiesc 
și lucrează pentru momentul în care 
creațiile lor vor ajunge piesele de nădejde 
ale unor cămine fericite, mici insule într-o 
mare de dezordine familiară și plăcută. 
Ori poate în postura cafetierei Alessi, ca 
obiecte cu poveste și tâlc, într-un living, 
o bucătărie sau o viață de om. „Ceea ce 
au înțeles colegii noștri din modă este 
că, pentru a deveni relevanți ca industrie, 
trebuie să își construiască în permanență 
contexte relevante, precum festivalurile de 

modă, prin care să 
dialogheze organizat 
cu publicul lor“, 
crede Simona Buta 
de la Bucharest 
Design Center. 
Designul de produs 
va trece acest test 
al relevanței în 
momentul în care 
va reuși ceea ce 
Simona numește 
„organizarea de 
castă“: găsirea acelei 
formule prin care 
să poată fi mereu 
prezent în fața 
publicului. 

Eliza Yokina, 
de la studioul 
de arhitectură 
SYAA, și-ar dori ca 
românul să ajungă 
cândva să cumpere 
cu inima deschisă și 
cu bucurie sinceră 
un produs „made 
in România“ și, un 
vis chiar și mai 
frumos, ca într-un 
weekend din viitor, 
nu contează peste 
câți ani sau zeci de 
ani, să putem vizita 
propriul nostru 
Bucharest Design 
Museum. „Suntem 
la început, așa e“, 
crede Eliza, „dar eu 
sunt sigură că vom 
ajunge exact acolo 
unde ne propunem“.

Pentru că 
ForbesLife a 
sprijinit de la bun 
început creativitatea 
autohtonă în 
toate formele ei, 
vi-i prezentăm 
în continuare 
pe 15 dintre cei 
mai promițători, 
înflăcărați și 
creativi exponenți 
ai designului 
românesc de produs.

Marketingul este 
doar un rău 

necesar pentru 
un designer 

care nu a fost 
învăţat să facă 

marketing.

Scaune 201 Design Studio

Bicicletă Nomad Studio, din proiectul Upcycle



11am 
Architects

Sunt un trio de arhitecți compus din Mihaela Cojan, Simona Ionescu și Andrei Radu. Simona are un 
master în „Conservarea și Restaurarea Patrimoniului Construit“, 

Mihaela a fost stagiară la Paris, iar Andrei are cea mai mare experiență în proiectare dintre cei trei. În 
colecția „sub Zăpadă“, lămpile sunt făcute din fâșii de HIPS alb, tăiate cu un cutter special și prinse în 

nituri, apoi asamblate manual. Suportul este proiectat pe calculator și decupat cu laser, din plexiglas alb. 
Țelul lor principal îl reprezintă implementarea printării 3D în designul produselor uzuale.

Unde: 11-a-m.com, 11am-architects (Facebook), Aiurart, 
Pink Boutique (Târgu Mureș), Cărturești Verona

Cât: lămpile costă între 100 și 200 de euro.
Expresia supremă a creativității „Made in România“: 

Un brand de țară. Nu neapărat design de produs, 
ci industrii creative în general.  

Visul nostru este ca România să nu mai exporte creativi, 
ci să îi țină acasă, să îi crească, cu bune 

și cu rele, și să îi valorifice.
Cartea preferată de design: 

„The Design of Everyday Things“ de Don Norman
Un loc inspirațional din România:  

Grădina bunicii.



Atât Alina cât și Anca au studiat arhitectura, migrând 
către designul de obiect odată cu lipsurile observate pe 

piața românească de profil. Au câștigat premiul cel mare 
la Concursul de mobilier de avangardă 2012, organizat de 
Asociația Producătorilor de Mobilă din România, în cadrul 
Salonului Internațional de Mobilă. Obiectul premiat: masa 

de cafea Leaf, cel mai vândut proiect de până acum. 
Au colaborat pentru câteva obiecte și cu barul Bicicleta 

din Centrul Vechi.

Unde: pagina de Facebook a mesei Leaf, 
Vertigo Metal Design, totalmarket.ro

Cât: între 60 și 2.500 de lei
Expresia supremă a creativității „Made 

in România“: Casa Prispa, prezentă la Solar 
Decathlon Europe de la Madrid, în combinație 

cu prezența remarcabilă la capitolul design 
vestimentar a lui Adrian Oianu și a Lanei, care 
promovează valorile naționale într-o manieră 

jucăușă și extrem de accesibilă conceptual.
Cartea preferată de design: 

„Design Yourself“, de Karim Rashid.
Un loc inspirațional din România: Apusenii 

și priveliștile de la Roșia Montană, alături de 
combinația fină și impresionantă de omenie și 

solidaritate.

Student la Universitatea „Ion Mincu“ din București, 
Mădălin a demarat proiectul Simplexio cu o jumătate de an în urmă, din dorința de a 
demonstra că se pot face și la noi creații complexe, bazate pe arhitectura parametrică și pe 
tehnologiile de printare tridimensională ca metodă de fabricație digitală. În acest interval 
de timp, a vândut șase produse Simplexio, cea mai populară fiind masa de cafea Primo. Se 
promovează preponderent online, dar a expus în 2012 și la Bucharest Design Center.

Unde: simplexio.ro
Cât: între 600-3.000 de euro
Expresia supremă a creativității 
„Made in România“: Nu pot pune o astfel de etichetă. Cred că până 
acum creativitatea românească a fost constrânsă de diferiți factori 
exteriori. Românii încep să fie apreciați tot mai mult în domenii creative, 
avem potențialul, acum avem și șansa și cred că vom surprinde.
Cartea preferată de design: „Flow: Nature’s Patterns. A Tapestry in 
Three Parts“ – Philip Ball.
Un loc inspirațional din România: Dobrogea - sinuozitatea dealurilor, 
mirosul câmpurilor și frumusețea Deltei.
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Alina 
Turdean 
& Anca 

Trestian

Simplexio 
Mădălin 

Gheorghe



Alexe 
Popescu

Designerii Mira Ene și Codrin Stănciulescu au ales designul de produs pentru că „este multidisciplinar 
și contribuie în mod real la îmbunătățirea vieții de zi cu zi“. Încă din facultate, au participat la expoziții și 
concursuri internaționale, răspunsul entuziast al publicului fiind argumentul care i-a convins să continue în 
aceeași formulă, de „duet“ creativ.

Unde: 201designstudio.ro, Dizainăr, Casara, Librăria Bastilia
Expresia supremă a creativității „Made in România“: ...este demnă de susținut :)
Cartea preferată de design: Suntem într-un proces de formare și învățare și citim tot 
ce ne intră pe mână ori ni se afișează în fața ochilor.
Un loc inspirațional din România: Oriunde în România, ne impresionează 
și ne inspiră natura și tradițiile.

Absolvent de Politehnică, Alexe a studiat apoi Arte Plastice, trecând printr-o 
serie de experimente creative, de la publicitate și branding la stenciluri și 
fanzine, de la design de carte (pentru Editura Publica) și de ambalaj până la 
designul de produs. Conceptul său de creație este „un produs = un material + 
o procedură“ și a fost aplicat cu succes pentru cea mai populară creație a sa de 
până acum: portofelul de hârtie plastifiată P-1 (în varianta îmbunătățită P-2), 
vândut în 500 de exemplare.

Unde: ROD – Cărturești Verona, Intro, Dizainăr, Kunst 
Barkeiten Graz (Austria), contemporist.eu, tuxedoconfessions.
com și alexe.ro
Cât: Portofelul P-2 costă 10 euro, iar masa bistro Cookie 350 
de euro
Expresia supremă a creativității „Made in România“:  
Arhitectura interbelică, deși nu este neaparat românească.
Cartea preferată de design: Naoto Fukasawa.
Un loc inspirațional din România: București.
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Silvia 
Cornea

201 
Design 
Studio

Și-a descoperit pasiunea pentru design în copilărie, când visa să fie creator 
de modă. A virat spre designul de produs, dar și-a păstrat spiritul ludic: 
obiecte colorate, ușoare și amuzante, precum ceasurile-animăluț din colecția  
In Za Woods“. Cel mai popular produs de până acum rămân butonii 
Funklinks, din care a vândut peste 600 de exemplare.
 
Unde: funklinks.com
Expresia supremă a creativității 
„Made in România“:Designul românesc își caută o voce în 
peisajul actual, de aceea îmi este greu să definesc o direcție 
generală a creativității românești contemporane.
Cartea preferată de design: Sunt multe, dar recitesc 
„Design Management“ - Ava Academia.
Un loc inspirațional din România: Transilvania în ultima 
vreme, și orice locșor din natură. Vara, pe terasa de acasă, dacă 
sunt în București.  Și mă inspiră oamenii pe care îi cunosc.



Irina
Neacșu

Arhitect de profesie, Irina a dezvoltat brandul „the craft 
LAB“ din pasiunea pentru restaurare și pentru reintegrarea 
tradiției în contemporan. În paralel cu recondiționarea 
pieselor de mobilier vechi, echipa ei realizează și creații noi, 
într-o abordare ludică axată pe trei direcții: design textil 
personalizat, manualitate și unicitate. Până acum, cel mai 
apreciat obiect a fost fotoliul Rio Dancer, cu fetru colorat pe 
exterior și catifea neagră la interior, pentru care a avut clienți 
din România și Statele Unite.

Unde: pe irinaneacsu.ro, pe pagina 
de Facebook „the craft LAB“ 
și în magazinul European Heritage, 
din Centrul Vechi.
Cât: prețul unui scaun variază 
între 1.000 și 2.600 de lei. 
Expresia supremă a creativității „Made in 
România“: Vagă. Piesele mele sunt „made in 
Romania“, dar cu stofe din Italia, să spunem, 
tehnologie germană și idei schițate în vacanță 
în Austria. România nu este un brand, nu e 
ștampila calității, deci „made in Romania“ 
atrage atenția asupra fenomenului autohton de 
design, nu asupra valorii și calității. O spun în 
calitate de client, nu de designer.
Cartea preferată de design: 
„Arhitectura fericirii“ – Alain de Botton.
Un loc inspirațional din România: 
Piatra Craiului este locul meu de suflet, 
alături de Sibiu, orașul copilăriei.

Sunt oameni care au ales să revină în România, pentru că încă mai cred în ea. Așa se prezintă echipa YaU 
Concept – Iulian Condrat și Elena Mădălina Toader – studioul de design orientat spre arhitectură, design 

de produs, design floral, design de eveniment și orice alt domeniu în care se poate exprima creativitatea. 
În 2012, YaU (care vine de la „You and US“) a ajuns la concursul International Floral Art, iar lampa de 

pardoseală Retro a intrat pe lista scurtă la ediția a X-a a concursului de design Trieste Contemporanea.

Unde: Magazinul YaU Concept Store din București și pe http://shop.yau.ro
Cât: În funcție de model, lămpile costă între 250 și 1.600 de lei, vasele de flori 

între 49 și 99 de lei, iar ceasurile între 135 și 160 de lei.
Expresia supremă a creativității „Made in România“: Nu știm care este expresia 

supremă a creativității în România, știm care este pentru YaU: să spui povestea 
obiectului și să poți filtra informația disponibilă într-un stil personal și creativ.

Cartea preferată de design: Design înseamnă multidisciplinaritate, așa că nu 
putem spune că o anumită carte este Biblia. Ne intrigă „Lebăda Neagră“ de Nassim 

Nicholas Taleb, despre cum poți privi lucrurile diferit.
Un loc inspirațional din România: YaU Concept Store, pentru că este casa noastră 

și aici sunt mereu oamenii care ne fac să ne simțim acasă.

YaU 
Concept
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Nomad 
Studio /  

Radu 
Stanimir

Radu Stanimir recunoaște deschis că la momentul absolvirii Facultății de Arhitectură, 
proiectarea de profil nu mai era la fel de căutată, așa că a ales să-și dezvolte creativitatea într-o 

altă direcție. „Pur și simplu micșorez scara la care lucrez“, explică el. 
Cel mai cunoscut proiect al său de până acum este Upcycle, prin care a repus în circulație 

aproximativ 20 de biciclete „reinventate“.

Unde: nomadstudio.ro
Cât: „de la câteva zeci de euro la câteva zeci de mii, 

în funcție de scara obiectului“
Expresia supremă a creativității „Made in România“: 

...este un slogan motivațional „Yes we can“.
Cartea preferată de design: „Whatever You Think, Think the Opposite“ – 

nu o pot numi carte, este o broșură care te ajută să privești lucrurile dintr-o 
altă perspectivă. Chiar dacă a fost concepută pentru cei care lucrează în 

publicitate, ideile pot fi aplicate și în alte domenii creative. 
Un loc inspirațional din România: Designul este o combinație între 
găsirea unor soluții pentru probleme existente și frumos. Problemele le 

găsești în orașe, iar natura îți oferă cealaltă parte.



Când biroul de arhitectură POINT4 a început să experimenteze 
pe tema spațiului public, mobilierul urban a devenit parte a acestui 
studiu, continuând cu latura „Do It Yourself“ și cu integrarea 
materialelor reciclate și a tehnologiilor neconvenționale. Multe 
dintre produsele lui Justin Baroncea au atașate etichete prin care 
se descrie tot procesul de fabricație: „Vrem să realizăm proiecte 
deschise, pe care utilizatorul să le poată personaliza“. Cele mai 
populare obiecte rămân proiectoarele din obiective foto reciclate.

Cât: 60 de euro (un proiector simplu) 
și 300 de euro (un scaun din oțel corten)
Expresia supremă a creativității 
„Made in România“: Nu suprem, dar extrem de 
bine țintit este sistemul de producție pus la punct de 
Perjovski.
Cartea preferată de design: „Jardines insurgentes“.
Un loc inspirațional din România: 
Hornbach, să mai spună cineva că n-avem nemți.

Arhitecți de profesie, Dana și Vlad Boștină au 
cochetat dintotdeauna cu designul de obiect, 

pentru diferite soluții decorative care să 
completeze amenajările interioare ce le purtau 

semnătura. Au făcut pasul decisiv în 2010, 
odată cu lansarea colecției de ceasuri NoTime. 

Au realizat câteva serii de mobilier pentru 
fabrica Imar Arad, care le comercializează 
inclusiv la export, iar cel mai vândut obiect 
rămâne ceasul Eclipse, din seria NoTime.

Unde: notime.ro, Dizainăr, 
Delta Concept Store.

Cât: de la 50 la peste 2.000 de euro
Expresia supremă a creativității 

„Made in România“: Nu există 
o expresie supremă a creativității 
în general, oriunde în lume. Ceea 
ce caracterizează designul „made 

in Romania“ la ora actuală este 
entuziasmul și pasiunea, și asta e un 

lucru bun.
Cartea preferată de design: Nu 

avem una. Din fiecare și de la fiecare 
ai mereu 

câte ceva de învățat.
Un loc inspirațional din România: 

Sunt atâtea, e greu să alegem doar 
unul. Ultima dată ne-am căutat 
inspirația în Muzeul Satului din 

București și în Muzeul Țăranului 
Român. Și am găsit-o.

POINT 4 
Justin

Baroncea
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Specializat pe creație și design în lemn, arhitectul Ciprian Manda 
a semnat, printre altele, lucrările de design, proiectare și detaliere 
pentru clădirea de birouri „Unirii Factory“, a coordonat proiectarea 
hotelului Ibis Continental și a clădirii de locuințe de lux Eminescu 
220. A lucrat la biroul de arhitectură al lui Erick van Egeraat din 
Rotterdam și respectiv în cel al lui Dorin Ștefan, din București. În 
sfera designului de produs, cel mai vândut obiect al său de până 
acum a fost și cel mai scump: taburetul 4+fagacea, cu roți mari, 
industriale.

Unde: Cărturești Verona, Dizainăr, Idelier, Fabrica.
Expresia supremă a creativității 
„Made in România“: În domeniul designului de 
obiect nu avem încă un nume consacrat, la același 
nivel cu marii designeri de afară. Suntem la început.
Cartea preferată de design: 
„As Little Design as Possible“ – Dieter Rams.
Un loc inspirațional din România:  
Poate părea ciudat, dar fabricile vechi.

arhiDOT
Design

Dana și Vlad 
Boștină

Silva 
Artis



Anca 
Fetcu

A început să cocheteze cu designul din adolescență, avându-l ca inspirație pe fratele 
ei. „Nu aș putea spune de ce, însă dintotdeauna am spus că voi fi designer“, își 

amintește Anca. Crede că rafinamentul adevărat constă în „dezbrăcarea“ unei idei 
de tot ceea ce nu este esențial și găsirea soluțiilor eficiente de producție. Cea mai de 

succes creație este lampa Terrier, vândută până acum în 40 de exemplare.

Unde: ancafetcu.com, molecule-f.com, Casara, 
Galeria Aiurart, Dizainăr, Kunstbarkeiten Graz, Austria

Cât: 100-200 de euro
Expresia supremă a creativității „Made in România“: 

Pur creativă, dusă uneori la genialitate, dar atât. Nu avem skill-uri de 
business, nu știm să facem design pentru mase, ci suntem copleșiți 

de ego-ul creatorului, iar aste ne trage înapoi.
Cartea preferată de design: „Alessi“ (istoria brandului italienesc 
Alessi), care m-a inspirat și m-a încurajat să lupt pentru design, și 
„Design Yourself“ a lui Karim Rashid, care pune întreaga viață sub 

lupa principiilor de design.
Un loc inspirațional din România: Toate locurile care îmi dau 

liniște și în care văd oameni frumoși care-și trăiesc viața. 
Brașovul este unul dintre ele.
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Eliza 
Yokina

Gabriel 
Geller

Totul a început ca o extensie a arhitecturii, Eliza fiind 
co-fondator al biroului de arhitectură SYAA. Unul dintre 
cele mai frumoase proiecte în domeniul designului de 
produs este „Casa Minei“, o combinație între mobilier 
pentru copii, construcție și machetă. Anul trecut, 
Eliza a publicat și o carte creativă pentru copii, intitulată 
„Vise despre case“ (și vândută în 500 de exemplare).

Unde: syaa.ro
Expresia supremă a creativității 
„Made in România“: 
„With little – deeper“.
Cartea preferată de design: 
„Vise despre case“ – Eliza Yokina.
Un loc inspirațional din România: Acasă.

Designul de produs a apărut în viața lui Gabriel după o 
înșiruire de momente care nu păreau să conducă nicidecum 
către acest punct: un liceu industrial, armata, o admitere la 

regie de film la UNATC, care „n-a fost să fie“, șapte ani de 
lucru în cinematografie care „au fost să fie“ și admiterea la 
Universitatea Națională de Arte, în cadrul secției „design 
de produs“. În prezent, Gabriel încearcă să resusciteze un 
domeniu pe care, în România, îl consideră „aflat în comă“. 

Este un optimist și recunoaște din start că „va încerca până 
va reuși“.

Unde: gabrielgeller.com
Expresia supremă a creativității „Made 
in România“: N-am să caut asta în design. 

Răspunsul e Eminescu. 
Ba nu, Brâncuși. Ba nu, Eminescu. Ba Brâncuși...

Cartea preferată de design: Nu am una. 
Cred că decalogul lui Dieter Rams este mai 

consistent decât orice carte de design.
Un loc inspirațional din România: Atelierul 

lui Traian Marcu, un sculptor atipic, care 
lucrează foarte bine cu metalul.




