
Centrul Multicultural al Universităţii „Transilvania” a
găzduit în perioada 1-21 februarie o expoziţie de design
de carte desfăşurată anual sub forma unui proiect cultural
la finalul căruia sunt desemnate Cele mai frumoase cărţi
itinerante. Prin aceste proiecte, cărţile intră într-un circuit
național şi sunt prezentate în expoziţii în cât mai multe
oraşe din România. 

La vernisaj a participat un public de aproximativ 60 de
persoane, într-o atmosferă relaxată, cărțile fiind expuse pe
mai multe mese dispuse în forme geometrice, care per-
miteau perindarea printre cărţi şi răsfoirea acestora de către
cei prezenţi. Curatorul expoziției a fost Laura Borotea/
Minitremu, iar crearea și punerea în practică a conceptului
expozițional au fost realizate de directorul Centrului 

Multicultural, Adrian Lăcătuş, în colaborare cu graficianul
George Roşu.

Marele premiu a fost acordat cărții Dear Money și designe-
rului Radu Manelici. Dear Money este un proiect editorial
complex, la care juriul a apreciat atât rigurozitatea, cât și
subtilitățile care punctează abordarea inteligentă şi ironică
a designerului în relaţie cu tema centrală – raportul dintre
artă şi bani. Conceptul editorial al lucrării aparține Ale-
xandrei Croitoru și Magdei Radu, iar cartea a fost editată
de Salonul de Proiecte. În secțiunea „Carte în ediție limi-
tată”, premiul a fost acordat lucrării Cutia, realizată de de-
signerii Sorina Vazelina și Alexandru Grigore Liteanu.
Cutia este deopotrivă o carte de artist și o carte de artă
care, potrivit argumentației juriului, a întrunit imediat
consensul membrilor juriului pentru categoria ei. Premiul
pentru tânăr designer a fost acordat de Institutul Cultural
Român designerului Radu Manelici și constă în susținerea
unei deplasări şi participarea artistului la programul unui
târg internațional de carte în străinătate. Premiul pentru
„viitorul experiment tipografic” a fost oferit de tipografia
Alutus realizatorilor cărții Rescrierea secvenței – Overriding
sequence – Nicoleta Radu, Mihai Barabancea și Nicu 
Ilfoveanu, și constă în susținerea unui exercițiu de pro-
ducție. „Premiul pentru album” a fost acordat proiectului 
subREAL (MNAC), „Premiul pentru carte pentru copii”
– cărții Praf de zâne (Mădălina Andronic), „Premiul pen-
tru ilustrație” de carte i-a revenit lui Mircea Pop, pentru
mai multe cărți editate de Editura Arthur, iar „Mențiunea
specială a juriului pentru concentrat de România” a fost
acordată proiectului editorial RO-KIT. „Premiul pentru
ilustraţie de carte” i-a fost acordat lui Mircea Pop pentru
ilustrarea originală și captivantă a mai multor cărţi, din
colecţii diferite, cu abordare diferită – Bohumil Hrabal,
Lecţii de dans pentru vârstnici și avansaţi, Editura Art; Şi 
v-am spus povestea aşa. Aventurile cailor năzdrăvani reme-
morate de ei înşişi, Editura Arthur; Scott O’Dell, Insula
Delfinilor Albaştri, Editura Arthur; Scott O’Dell, Tabăra,
Editura Arthur.

Expoziţia de carte reprezintă o oportunitate de delectare
şi informare, atât pentru publicul interesat de transpu-
nerea ideilor din texte în formă grafică, cât şi pentru de-
signerii şi graficienii din România. 

Intersectarea acestei selecţii de cărţi cu alte evenimente
organizate la Centrul Multicultural – expoziţia de artă şi
design Art Tandem, alături de concertele şi recitalurile de
jazz sau muzică clasică instrumentală susţinute la sfârşitul
fiecărei săptămâni –, au asigurat atât o promovare optimă
pentru cărţile itinerante, cât şi un număr rezonabil, în
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unele zile chiar peste aşteptări, de vizita-
tori. Art Tandem (5-28 feb.) a fost mai
mult decât o expoziţie, o îmbinare de
arte – pictură, sculptură, muzică, fotogra-
fie, design – organizată la nivel tematic
şi conceptual de coordonatorul Asociaţiei
Depoul de Artă Urbană, artistul şi foto-
graful Dan Oprea. Depoul de Artă Urbană
poate fi definit ca un „laborator de artă”
independent, în care un grup de artişti,
arhitecţi, designeri, iubitori şi consuma-
tori de cultură implementează proiecte
de artă şi cultură urbană în Braşov, în
ţară şi în străinătate. Această formă de
promovare a artei urbane activează deja
de aproape zece ani la Braşov, iar printre
conceptele prezente la Centrul Multicul-
tural se numără: artă plastică reprezen-
tată de Alex Baciu, Lucian Sandu Milea,
Silvestru Alexandru Munteanu, Mihai Morărescu, Diana
Roşca, Daniel Roşca; fotografie – Emilian Chirilă şi Filip
Zan, şi design – Gabriel Marin şi Gheorghe Munteanu.
Evenimentul a beneficiat şi de un concept de sound design
asigurat de Remus Miron, sub forma unui CD cuprinzând
muzică ambientală gândită şi prezentată în legătură cu
piesele de artă expuse în galerie. 

Majoritatea celor care ne-au vizitat pe tot parcursul 
expoziţiilor au fost persoane care activează în aceleaşi cercuri
de interes – literar, muzical, artistic, cadre didactice şi 

profesori universitari – şi care deţineau informaţii din
diferite surse despre evenimentele organizate şi despre
modul acestora de desfăşurare. Minoritatea, cei care nu
deţineau informaţii acumulate dinainte despre expoziţie,
au rezonat cu acest tip de artă şi/ sau expunere, rămânând
plăcut impresionaţi de ceea ce se întâmplă nou în viaţa
Braşovului şi care, la rândul lor, încurajau aceste iniţiative
considerându-le binevenite în acest context în care arta şi
artistul nu prea beneficiază de spaţii propice pentru ex-
puneri, vernisaje şi expoziţii.
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