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Descriere

Propunerea mea, dorește să îmbine atât latura clasică, ce își 
trage semnificațiile din stilul arhitectural neoromânesc,  cât 
şi cea modernă, materializată prin demersul reinterpretării, 
readucerii în prezent. 

Conceptul simbolului grafic ce însoțește blocul-marcă, 
pornește de la importanța cifrei 120, sub semnul căreia își 
face apariția ediția a X-a a Bienalei de Arhitectură. 

Totodată aceasta capătă și o nouă inițială “N”, motiv pentru 
care accentuarea simbolurilor naționale capătă mai mult 
sens. Alegerea ancadramentelor neoromâneşti, pe baza 
cărora am construit numărul 120, e justificată atât din punct 
de vedere vizual: relația cu stilul neoromânesc (tripticul și 
discurile solare); cât și din punctul de vedere al
semnificațiilor naționale.

Folosirea în logotip a caracterului Optima (umanist), sem-
nifică transpunerea în prezent a întregii imagini, Optima lui 
Herman Zapf sugerând o modernitate rafinată. 

Ferestrele reprezentate în simbolul grafic, sugerează atât 
deschidere cât și relația cu lumina, cea despre care bine știm 
că modelează forma fie ea arhitecturală sau de obiect.

Simbolul grafic este ușor declinabil, spre exemplu pentru 
a defini o anumită secțiune de premii, blocul marcă va fi 
colorat specific. 
(pentru Arhitectură < 1000 mp acesta va fi roşu, etc.)

Prezentare

Blocul-marcă (griuri color)

Blocul-marcă 
pe fundal întunecat

Blocul-marcă 
(alb-negru)

Caracterul de literă folosit
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Optima 
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Domnule director,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris lorem eros, accumsan at facilisis et,
suscipit sed magna. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Nam quis diam urna, sit amet accumsan justo. Praesent nulla nulla, vulputate sed
tempor ultrices, accumsan at tellus. Duis nibh augue, tempor nec porta quis, facilisis in magna. In
condimentum facilisis justo, auctor mollis mi mattis at. Sed magna dui, tempus eget dapibus a, 
faucibus et nulla. Maecenas interdum eros ut ligula aliquet aliquam.

Nulla odio urna, faucibus id euismod ac, sagittis a dolor. Praesent eget dolor id lacus cursus viverra a 
vitae justo. Quisque lacus quam, venenatis vitae blandit ac, porttitor a est. Etiam suscipit lobortis
tellus nec tempus. Nullam sed eros nec tellus tempor blandit quis in erat. Donec pharetra porttitor 
sem, non laoreet metus porta nec. Nam quis placerat purus.

Vivamus accumsan diam non tortor porta rhoncus. Donec at sem elit. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum purus urna, pharetra a 
accumsan euismod, pulvinar ac urna. In hac habitasse platea dictumst. Nulla pretium dolor eget mi
consequat volutpat. Curabitur lectus justo, porttitor ut luctus sollicitudin, mollis a massa. Morbi
rhoncus, turpis feugiat porta aliquet, neque tellus mattis purus, vitae ornare ante nisl ut lacus.

G. Georgescu

Carte de vizită ( faţă-verso)
90mmX50mm

Foaie cu antet format A4
(scalată cu -10% pentru a se încadra 
armonios in formatul prezentării)
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NUblow / 2008
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Plic DL fără fereastră

Mapă format A4
(scalată cu -10% pentru a 
se încadra armonios în 
formatul prezentării)
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Carte de vizită - Aplicație

Foaie cu antet - Aplicație
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Motivul ferestrelor neoromâneşti se continuă cu mai multă 
semnificație în afiș şi banner unde, în număr de 120, fiecare 
din ele apar deschise reprezentând progresul si evoluția 
fiecărui an în parte, elemente ce se cuantifica într-o fereastră 
mare modernă, dreptunghiulară. Afișul vrea să arate și relația 
dintre ansamblu și parte, importantă în arhitectură, aici 
părțile fiind bucățelele de istorie care se adună și reprezintă 
fundația modernului.

Afiş- aplicaţie

Banner- aplicaţie

Uniunea Arhitectilor din România are placerea de a va invita la a X-a Editie a 
Bienalei Nationale de Arhitectura Bucuresti 2012. Evenimentul coincide cu aniversa-

Societatii arhitectilor români (26 februarie 2011) si 
Scolii Nationale de Arhitectura (15 octombrie 2012).

EDITIA a X-a 2012

EDITIA a X-a 2012

Afiş Banner
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Alte aplicaţii




