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În 1989, la vârsta de 15 
ani, David Sandu vindea 
prima bijuterie ieşită din 
mâinile sale – o brăţară 
din alamă şi abanos 
- profesoarei de lucru 
manual de la Şcoala 

Generală nr.146 din Bucureşti, 
contra sumei de 300 de lei. 
Aproape 18 ani mai târziu, 
avea să încheie una dintre cele 
mai consistente tranzacţii 
ale micului său business cu 
bijuterii de autor: 6.000 de 
euro pentru un singur inel 
din aur, cu briliant de 0,45 de 
carate, vândut unui colecţionar 
de artă contemporană din 
România. Expune la prestigiosul 
târg Inhorgenta (München), 
a avut expoziţii la Namur şi 
Bruxelles şi a câştigat locul 
întâi pentru Europa Centrală 
şi de Est la concursul „Tahitian 
Pearl Trophy“. În 2010, și-a 
pus semnătura și pe trofeele 
pentru prima Gală Forbes ,,500 
Miliardari“ din România.

Pentru David, ca autor de 
bijuterie contemporană, dar şi 
ca fondator al unei şcoli de profil 
(Assamblage Şcoala de Bijuterie 
Contemporană), primează 
legătura dintre idee, tehnică 
şi material, acesta din urmă 
fiind doar mijlocul de expresie 
artistică. Pentru cea mai 
recentă ediţie a târgului Jewelry 
Design Fair, materialul ales a 
fost aurul, care reprezintă, în 
viziunea artistului, dialogul 
ideal cu bijuteria clasică. „Aurul 
înseamnă o raportare la marii 
maeştrii care au contribuit 
la transformarea şi ridicarea 
bijuteriei la rangul de artă“, 
crede el. În ultimii ani, David 
militează tot mai mult, prin 
arta sa, pentru promovarea 
bijuteriei de autor ca mijloc 
sigur şi profitabil de investiţie 
pe termen lung. 

de Diana-Florina Cosmin

INSPIRAŢIE

Cea mai frumoasă descoperire: 
Perspectiva și regula celor trei 
perpendiculare
Hotelul preferat: „Enisala Safari 
Village“ din Delta Dunării
Bucata muzicală preferată: Partitele de 
J.S. Bach cântate de Pablo Casals
Formaţia preferată: 
Mahavishnu Orchestra 
Instrumentul muzical: Hang Drum
Muzeu: Muzeul de Artă Brută 
Lausanne (Collection de l’art brut 
Lausanne)
Pictură: Renașterea flamandă
Magazin:  La Casa del Habano 
Carte: Narcis și Goldmund de 
Herman Hesse
Personajul de carte preferat: 
Athanasius Pernath din romanul 
„Golem“ de Gustav Meyrink
Personalitatea admirată: Regele Carol 
I Al României
Filmul preferat: „Cei şapte samurai“ 
de Akira Kurosawa
Personajul de film: 
Michael O’Neil din filmul „Snatch“
Locul preferat: 
București, Carol Davila 26
Motto: „Artă pentru artă și dinte 
pentru dinte“
Replica preferată dintr-un film: 
„You can’t handle the truth!“
Principiul de business: 
„Clientul sunt eu“
Momentul preferat al zilei: Dimineaţa

David Sandu
bijutier de artă

STIL DE VIAŢĂ

Gadget: Katana
Maşină: Land Rover Defender
Obiect preferat: creionul
Designer vestimentar: Vivienne 
Westwood
Pantofi: Converse
Parfum: Bleu de Chanel 
Ingredientul preferat: Cardamon
Mâncarea preferată: Salata de andive 
cu raţă
Cafeaua: Columbia aola Origo 
Coffee Shop
Desertul ales: Panna Cotta
Băutura: Merlot Domnu Radu 2010
Floarea cea mai dragă: Caprifoiul


