
 

 

Echipele de creație care au propus culorile în baza cărora a fost votată Culoarea Anului 

2018 în România 

Creativii care au participat cu proiectele de culori – concept la Culoarea Anului 2018 sunt 9 dintre 

cei mai activi, talentați și consecvenți arhitecți și designeri ai momentului din România. Calitatea 

și vizibilitatea lor, dar și implicarea directă pe care aceștia au avut-o în acțiuni din aria industriilor 

creative au fost criteriile de care s-a ținut cont atunci când au fost invitați să participe la inițiativa 

de selecție a Culorii Anului 2018 în România. 

1. Designerii Martine Claessens și Maria Burachu - NUDE 

Martine Claessens (designer de interior) a absolvit faimoasa Royal Academy of Fine Arts din 

Belgia (Antwerp), a lucrat ca fashion designer în Italia, iar apoi s-a specializat în design interior. 

Artele Frumoase și experiența ca designer de modă s-au conturat în acest “flair for the beauty of 

living”, cum îl numește ea, o marcă a interioarelor pe care le semnează. Astăzi este designerul La 

Maison și trăiește și lucrează în România de mai bine de 12 ani. În portofoliul ei se găsesc peste 

40 de proiecte rezidențiale care se impun prin armonie, echilibru, subtilitate, confort și o tușă 

artistică, aparent nestudiată, care transformă fiecare detaliu într-un exercițiu de rafinament.  

“Am fost atrasă în proiect de dragostea pentru culoare și pentru tradiția românească. Trăiesc și 

lucrez în România de 12 ani și simt că cei mai mulți dintre oamenii de aici au pierdut legătura cu 

trecutul lor, așa că trebuie să ne întoarcem la rădăcini, să descoperim unde a început totul. În 

plus, culoarea este o unealtă puternică în designul interior, care poate influența percepția asupra 

unei camere și poate îmbunătăți starea celor care o privesc”, spune Martine Claessens.  

Maria Burachu (designer de obiect) a absolvit Universitatea de Arte din București, secția 

Fotografie. Pasiunea pentru materialele naturale, pentru frumusețea lemnului și valențele sale 

estetice a condus-o spre Woodish, un brand prin care, de câțiva ani, creează obiecte șlefuite din 

lemn, fie ele accesorii pentru citit, jurnale, căsuțe sau coastere.  

“Este o provocare personală să aprofundez o culoare şi să îi ofer un context în care să se poată 

exprima. Pe lângă faptul că proiectul are un rol inspiraţional şi educativ, cred că poate oferi şi 

soluţii: o gamă mai bună de culori ce poate fi găsită la producători, noi variante de culoare 

studiate, care devin relevante şi pot genera noi trenduri”, ne-a spus Maria Burachu. 

2. Arhitecții Eliza Yokina și Andrei Butușină - Culoarea Responsabilității 

Eliza Yokina (architect) este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați arhitecți din România. Eliza 

este unul dintre cei 8 parteneri care au creat biroul de arhitectură Cumulus, în urma fuziunii SYAA, 

PZP, ARXTUDIO și este membru fondator al biroului SYAA și al Asociației De-a Arhitectura. În 

2014, a câștigat Anuala de Arhitectură București, secțiunea Design de obiect, cu proiectul 11 Case, 

iar în 2015, secțiunea Reabilitare și Transformare cu proiectul Simbio. De asemenea, Eliza este 

câștigătoarea a două grand prix-uri: la Anuala de Arhitectură București 2008, secțiunea apartament 
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de vacanță, și la Gala Industriei de Publishing din 2012, cu proiectul Vise despre case – carte de 

povești pentru părinți și copii.  

“M-a motivat ideea proiectului în sine, mi s-a părut de bun augur să putem vorbi despre culoare 

într-o țară în care griul se amestecă fără o rețetă cu alte culori și rezultatele sunt tot timpul 

surprinzătoare. Iar demersul Policolor trebuie încurajat tocmai pentru că deschide o perspectivă 

neobișnuită asupra problematicii culorii”, ne-a spus Eliza. 

Andrei Butușină este arhitect și cofondator împreună cu arh. Cătălin Sandu a studioului de 

arhitectură și design CRAFTR. Proiectele lor au ca numitor comun eficiența în spații compacte 

și cum să obții mai mult cu mijloace relativ reduse. Se concentrează pe design sustenabil și 

atemporal și pe încorporarea tehnologiei în piesele pe care le propun. Pe lângă activitatea de la 

CRAFTR, Andrei colaborează și cu LifeEdited, o companie de consultanță în design din New 

York. 

“De cele mai multe ori nu realizăm cât de mult contează cromatica în mediul în care trăim, iar 

dacă influențăm oamenii cu aceast proiect în alegerea unor culori complementare, cred că este 

un demers binevenit. Apreciez că Policolor și-a asumat susținerea unui proiect prin care încearcă 

să educe și să inspire”, ne-a spus Andrei. 

3. Arhitecții Phenomena Laboratory și designerul Irina Neacșu - Albastru Occident 

Arhitecții Phenomena Laboratory – Eduard Baicu și Ion Mândrișcanu 

Arh. Eduard Baicu este fondatorul biroului de arhitectură și design Phenomena Laboratory, 

organizație care își propune să creeze piese și amenajări care să dea formă, culoare și 

funcționalitate nevoilor utilizatorilor. Dedicat studiilor geometriei spațiului și scenografiei 

designului interior, Eduard experimentează continuu cu tehnici noi care modelează o creativitate 

căreia nu îi e teamă să își asume riscuri de design. 

Ion Mândrișcanu este responsabil cu divizia de branding a echipei Phenomena Laboratory. Timp 

de 5 ani a fost asistent universitar în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” 

din București, iar în prezent coordonează și direcțiile conceptuale în cadrul URBISON – Design 

& Technology, un proiect nou în sfera design-ului și mobilierului urban. 

Irina Neacșu (architect, designer de interior, designer de obiect) pune mare accent pe latura 

artistică a designului, fie că e vorba despre amenajări interioare, de piese de mobilier restaurate, 

decorațiuni sau chiar ilustrații pentru cărți. Recent, Irina a deschis un atelier și în Brașov, unde poți 

participa la cursuri de pictură – toate cu o componentă botanică, una dintre pasiunile ei. 

“România a fost dintotdeauna și încă este țara contrastelor, din cauza (sau datorită) contextului 

cultural, social, politic și geografic. O intersecție de influențe și culturi a generat un amestec unic 

și paradoxal. Aici coexistă optimismul și pesimismul, abundența și austeritatea, spiritul ludic și 

pragmatismul, fundamentul balcanic și aspirațiile occidentale. Experimentăm extremele, ne 

însușim contrastele, însă ne-am dorit mereu un context evoluat, așezat și matur. De aceea aspirăm 
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către occident. De aceea suntem acum parte integrantă din Uniunea Europeană, la 100 de ani de 

la Marea Unire din 1918”, ne-au spus membrii echipei. 

4. Designerul Noha Nicolescu și arhitectul și designerul Hamid Nikola Katrib - Albastru 

Atemporal 

 

Noha Nicolescu (designer de interior și de obiect) a studiat Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism din București și a lucrat o lungă perioadă în design interior. Pasiunea pentru grafică, 

fotografie și poezie a convins-o treptat să înceapă să “proiecteze” la o scară mai mică și să 

experimenteze cu noi forme de expresie. Așa a început povestea Nohăi cu bijuteria – “o formă 

uimitoare de a mă exprima. Îmi place mult să lucrez la această scară, să simt materialele și textura 

lor. Rezultatul acestui proces surprinzător este o cale de a comunica cu ceilalți. Nu încep cu un 

concept complet sau cu un desen, pornesc mai degrabă de la un sentiment sau o senzație”, ne-a 

povestit ea. 

“În România, la momentul actual, în designul interior predomină tonurile asociate naturii, de la 

verdele crud, la albastru denim, de la violet la griuri pastelate. A fost o tranziție firească spre 

proiectul nostru “Albastru Atemporal”. Propunem combinații cât mai naturale de verde și 

albastru, cu accente puternice care se potrivesc foarte bine cu texturile din lemn și, de asemenea, 

tonuri de contrast pentru ambiente interesante, care să inspire ordine și un spațiu mai amplu”, ne-

a explicat Noha. 

Hamid Nicola Katrib (architect și designer de interior) s-a născut la Bacău, a absolvit “Academie 

Libanaise des Beaux-Arts” din Beirut și în primii ani de carieră a semnat proiecte de amenajare în 

Arabia Saudită, Iordania și Qatar. În 2007 s-a întors în România și a deschis biroul de arhitectură 

și design interior Crea Decoration. Astăzi, a adunat în portofoliu proiecte de 

amenajare pentru apartamente de lux, cazinouri, pensiuni, case de vacanță, restaurante și 

magazine, toate cu o componentă importantă de eleganță excentrică și decoruri scenografice, 

influențate de pasiunea lui Hamid pentru pictură. 

Am căutat o frecvență pe care a vibrat continuu, de-a lungul timpului, spiritul românesc. Am 

regăsit-o materializată în tradiție, de-a lungul timpului, în culoarea albastră, și am denumit-o 

“Albastru Atemporal”. În arta populară românească, albastrul este considerat, cel mai adesea, 

simbol al spiritualității. Se asociază cu adevărul, inspirația, creativitatea, liniștea, introspecția și 

contemplarea. Lipsit de materialitate în sine, albastrul are potențialul de a transforma realul în 

imaginar, spune Hamid. 
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