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8. Reclama românească în antebelic:
ateliere pe străduțe, retorica politicoasă, Calea Victoriei, paradisul femeilor, mașinării cu
aburi și alte invenții trăznite, se întâmplă Marea Unire
12. Reclama românească în interbelic:
ciorapi, tricotaje și alte finețuri, uzine, pielăria Mociornița versus Guban, țigarete Carpați,
furnizori ai Casei Regale, doftorii vindecătoare, beri și alte spumante, oțel, fier și petrol
22. Reclama românească postbelică:
modernizăm gospodăriile, confecții, vești bune de la Loteria de Stat, încălzitul cu
Electrogaz, Tarom te plimbă prin lume, un telefon Standard aducător de vești rele
28. Reclama românească comunistă:
totul pentru Stat, cooperative, PECO, Sanda, Mirela, Eugenia, Marga și alte doamne drăguț
fardate și coafate, depozite la CEC, Dacia prinde aripi, Mobra o prinde din urmă, la un CI-CO
36. Reclama românească capitalistă și perioada de tranziție:
după 1989 începe Connex Land, gustul nou și vechi al Pepsi-Cola
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INTRODUCERE

Proiectul Made In RO: 100 de ani de branding
românesc este propunerea și viziunea
Asociației ESCU de celebrare a ideii de
stat modern printr-o inițiativă culturală
efervescentă, care își asumă o retrospectivă
ilustrată a publicității românești din
ultimul secol, aducând în premieră o pagină
neobișnuită din istoria intimă a țării, aceea a
brandurilor și mărcilor naționale.

motoretele Victoria, Carpați sau Mobra,
apoi binecunoscutul Guban, ciorapi Adesgo,
Timișoreana, Borsec, pastele de dinți Cristal
și Kalodont, locomotivele Malaxa, Loteria
Română, CEC, uleiul Luboil-Unirea, Revistele
Realitatea Ilustrată, Dimineața și a Oficiului
Național de Turism, ceasornicăria lui Hodor
și Makove, țigaretele Carpați, săpunurile
Pisica și Cheia, lămpile Tungsram M.R.,
Cooperativa Meșteșugarul-Mediaș, radiatorul
Electrogaz, fabrica de telefoane Standard,
oțetul Podgoreanu, PECO, CI-CO, vopseaua
de păr Cromoplatin, Dacia, biscuiții Eugenia,
ciocolățica Mirela și ROM, mașinăriile de gătit
Aragaz sau Carpați 1, Dero, ARO, aspiratorul
Ideal, Danubiana, fabrica de confecții de la
Craiova, Nufărul, ceasul Optimef, Pegas,
Farmec, Zarea, Supco, televizoarele Miraj,
magazinele Unirea și Victoria, Brifcor, apoi
Connex, care a adus începutul capitalismului.

Branduri mai vechi și mai noi, într-o ordine
aleatorie: Mociornița, Bragadiru, Rhein și
Azuga, ateliere de croitorie și încălțăminte
interbelice, magazinul de pălării al lui
Costescu, de ciorapi și tricotaje la Solovici,
de jucării al lui Lindenberg, Mott & Fils,

Reclamele și brandurile sunt o oglindă
retrovizoare către piaţa noastră de publicitate
din trecut. Expoziția principală, parte a
proiectului Made in RO: 100 ani de branding
românesc, itinerantă în București, Cluj-Napoca
și Timișoara, este secondată de conferințe și

Ce branduri locale de bunuri de larg consum
cumpărau românii în urmă cu 100 de ani?
Unele dintre aceste branduri au evoluat pe
parcursul unui secol de existenţă, altele au
dispărut în negura vremurilor. Publicitatea
reprezintă o parte a istoriei României, reclama
sau„sufletul comerţului“, cum este denumită,
ne prezintă o altă faţetă, mai puţin cunoscută,
și ne vorbește despre evoluţia societăţii
româneşti, cu bune și cu rele.

ateliere creative, care vor reprezenta scurte
introspecţii în istoria ilustrată a publicităţii
româneşti.
Expoziția nu cuprinde doar obiecte iconice,
creații publicitare documentate, personalități
și interpretări vizuale, ci și povești: despre
antreprenori și întreprinderi, despre
nevoi, visuri, posibilități și limitările unei
națiuni în diverse momente ale istoriei sale.
Prezentarea acestora într-o ordine cronologică
demonstrează că, în istoria de 100 de ani a
produselor românești emblematice, anumite
materiale, teme și forme se reîntorc și iau noi
înfățișări.
Despre publicitate, Virgil Molin, reputatul
tipograf și ziarist al publicației Grafica
Română și Publicitatea, revista industriei de
advertising din perioada anilor ’30, spunea
foarte adevărat, în deschiderea unui editorial,
că aceasta “determină actul comercial, dar
exercită și un rol informativ și educator,
călăuzindu-ne în domeniul a tot ceea ce este
nou, practic, avantajos și menit să fie un
auxiliar al civilizației […] reclama creează și
lansează curente publicitare și de artă
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CONSIDERAȚII FINALE
grafică, reformează moravuri mercantile
vechi, creând altele noi […] poate greșesc
diplomații, dar publicitatea intensifică relațiile
economice de la țară la țară, prin schimbul cât
mai intens de produse, bunăstarea economică,
rezultanta unei activități publicitare, e
înfrățitoare de popoare, e îmblânzitoare de
apucături belicoase. Reclama vede în război
un dușman, de aceea reclama e pacifică și nu
cunoaște hotare și limite politice. ” Lui Virgil
Molin îi datorăm, pe lângă multiple invenții
tipografice, și o pledoarie susținută pentru
profesionalizarea publicității din România.
În trecut, ca în prezent, editorii de ziare își
vindeau spațiul publicitar tot prin reclame
publicate în edițiile zilnice, cei care doreau să
își promoveze afacerile urmând a achita un
preț anume pentru fiecare cuvânt conținut
de advertorial, mica publicitate fiind tipărită,
de obicei, pe ultima pagină a ziarului. Marile
întreprinderi ale vremurilor, dar și meșterii
locali și antreprenorii din micile sau marile
orașe, își vindeau produsele și industriile
alături de titluri care promiteau divulgarea
secretului frumuseții veșnice, îndulcirea vieții
prin bombonerii și patiserii, afișe de cinema,
anunțuri matrimoniale sau de angajări,
propagandă politică și aventuri turistice
nebănuite pe plaiurile țării.
Brand-urile românești cu tradiție, puține
care au mai supraviețuit și în zilele noastre,
au narațiuni interesante, modelate de
circumstanțele vremii; în cazul lor, tradiția
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se poate constitui într-un atu important în
cazul unei poziționări inteligente, de aceea au
fost unele branduri care s-au reinventat și au
revenit în memoria colectivă a publicului din
țară.
Publicitatea, designul, modalitățile de
comunicarea și brandurile autohtone au
potențialul de a spune povestea unei națiuni,
prin simplul fapt că reflectă la scară mică
starea, tranzițiile și nevoile societății pe
parcursul unui veac istoric, dar au posibilitatea
de a deveni, prin acceptarea lor unanimă, și
elemente de patrimoniu național tangibil,
valoarea fiindu-le demonstrată prin
creativitatea trademarkului și uneori chiar
prin longevitate.
Centenarul Marii Uniri reprezintă un
eveniment unic în viața societății românești,
care, pe lângă încărcătura istorică și de
comemorare, este și un moment de
autoreflecție al societății noastre asupra
României de ieri și de azi, dar și un prilej de
a trece în revistă anumite capitole definitorii
culturale, economice și sociale care vorbesc
despre evoluția identității imagistice a unei
națiuni, iar mica istorie a publicității și a
apariției și dezvoltării brandurilor autohtone
reflectă un pasaj teribil de interesant, sincer,
hedonist și vocal în a reflecta schimbările prin
care au trecut cultura și mentalul colectiv pe
parcursul acestui secol.
În anul 1916 a apărut o revistă foarte
interesantă, numită “Arta și frumosul”, care

avea să vestească aplecarea din ce în ce mai
intensă asupra ideii de afiș modern. Într-un
fel, revista este prima publicație de teoretizare
a publicității din România, însă oferea în sine
și servicii de realizare a materialelor grafice,
printre care afișe, placarde și reclame artistice
în mono sau tricromie, în orice dimensiuni și
stiluri, pentru orice fel de întreprinderi. Un
articol din această revistă iese, însă, cu totul în
evidență, pentru că reprezintă, foarte posibil,
una dintre primele cronici dedicate afișului
publicitar, scrisă de E.M. Sirius, care spune
că “reclama este cu adevărat o artă bazată
pe studiul sufletului mulțimii [...] ea caută
să scoată în evidență un anumit produs, să-i
răspândească vânzarea, înlăturând, în același
timp, opera rivalilor, tot așa de inteligenți și
tinzând în același scop [...] afișul publicitar
își are legile lui, exigențe tehnice și spirit
de invențiune [...] scopul articolului este să
trezească în tinerii artiști simpatia față de
această importantă ramură a artei”.
De la reclama “sufletul mulțimii”, la reclama
“sufletului comerțului” pare că nu a trecut prea
mult timp, iar aplecarea spre publicitate, ca o
formă de manifestare pragmatică a artei, se va
realiza imediat în deceniile următoare.

EXPOZITIA MADE IN RO: 100 DE ANI DE BRANDING ROMÂNESC ȘI
COLECȚIA LUI FLORIAN CIOBANU, RECLAME VECHI ROMÂNEȘTI

Expoziția este curatoriată urmând un fir
cronologic al istoriei recente:
1 Perioada antebelică și anul 1918 - Primul
Război Mondial
2 Perioada interbelică
3 Al Doilea Război Mondial și perioada
postbelică
4 Comunismul, care coincide cu apariția celor
mai populare branduri românești
5 Perioada contemporană cu brandurile autohtone care au reuşit să se reinventeze şi să
supravieţuiască în capitalism, unele dintre
ele devenind chiar “ambasadori” ai României.

Ambiția proiectului este să surprindă un fir
istoric al brandingului autohton în obiecte
originale și autentice de memorabilia,
ambalaje, afișe, materiale publicitare,
propagandă, machete care pot povesti despre
evoluția bunurilor de larg consum, dar și
uzanța cumpărăturilor oamenilor pe parcursul
mai multor veacuri, despre inovațiile tehnice
și industriale, despre schimbări de stiluri
și modă, de mentalități, despre apariția și
dezvoltarea industriilor creative în România,
dar pot fi mai ales urme antropologice pentru
imaginea societății în diverse momente ale
sale.
Proiectul este spiritul regăsit sau descoperit
al unei perioade anume și o oportunitate de
documentare și delectare pentru pasionații de
arte vizuale, design, modă, publicitate, istoria
media, oameni de comunicare, dar și publicul
larg.
Materialele publicitare, toate numai în format
original și autentic, cuprinse în acest catalog și
în cadrul expoziției, fac parte din
colecția privată a lui Florian Ciobanu,
denumită „Reclame Vechi Româneşti 1840-

1995“. El este fost publicitar, un iubitor avid al
industriei, care documentează și strange aceste
elemente de peste 25 de ani, ca un veritabil
arheolog. În cazul său, această pasiune
transcende nostalgia și este mai degrabă un
demers empatic de a reda publicului din țară o
parte din brandurile și mărcile naționale uitate
și dispărute prin imaginile, sloganurile și
mesajele lor, dar și de a le găsi o casă doar a lor,
celor peste 35.000 de exemplare de reclame,
sub forma unui Muzeu al Publicității din
România. Cum și el povestește - „colecţia mea
de reclame este o formă vizibilă de a împărtăşi
valorile trecutului nostru publicului de astăzi
dar, mai ales, tinerilor. Aceste expoziţii se vor a fi
scurte introspecţii în istoria ilustrată a publicităţii
româneşti. Mi-am urmat pasiunea şi cu puţin
noroc şi misiunea colecţiei. Un muzeu destinat
lor, un spaţiu în care să se recreeze atmosfera
perioadelor respective în care să regăsim inclusiv
produse, ambalaje sau diverse obiecte folosite
în campanii. Noi nu suntem nemuritori, dar
reclamele pot deveni.“
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1890-1918
RECLAMA ROMÂNEASCĂ ÎN ANTEBELIC:

ATELIERE PE STRĂDUȚE, RETORICA POLITICOASĂ, CALEA VICTORIEI,
PARADISUL FEMEILOR, MAȘINĂRII CU ABURI ȘI ALTE INVENȚII
TRĂZNITE, SE ÎNTÂMPLĂ MAREA UNIRE

Dezvoltarea tiparului și a editurilor, în special în
Capitală, în Iași (unde existau deja 10 tipografii
încă din 1881) și în Craiova (deținând unele
dintre cele mai moderne centre tipografice
din țară) a dus la înmulțirea materialelor
tipărite pe tot cuprinsul țării. În București,
Luigi Cazzavilan fondează ziarul Universul,
în 1884, devenit ulterior publicația cu cel mai
mare tiraj din țară, acest moment face necesară
adoptarea unor noi soluții publicitare. De la
inserțiile de reclamă în presă, care încep cu
niște rubrici precum “micul anunțător” din
primele numere ale ziarului Universul, se ajunge
la un săptămânal dedicat exclusiv reclamelor, ca
Excelsior, din 1897, presa vremii pledând pentru
“a răspândi gustul afișului ilustrat”, rămânând
elocventă nevoia de reclamă a epocii, mai ales
odată cu creșterea comerțului și a dezvoltării
întreprinderilor industriale.
8

Apar și primele expoziții din țară cu afișele
unor artiști străini care influențează
tendințele la nivel local, tot mai mulți artiști
plastici români se inspiră și încep să abordeze
afișul, ca Nicolae Vermont, Francisc Șirato,
Ștefan Luchian, Constantin Artachino, Rola
Piekarski, M. Simonidi, Eugen Voinescu și
alții. Aceștia se întorc în România din centrele
de artă vestice cu viziuni diferite despre cum
ar trebui să arate arta, cu tendințe decorative
din ce în ce mai vizibile în stil Art Nouveau,
totuși în linii simple și inteligibile, care
s-au reflectat și în grafica aplicată pe afișele
vremii. Litografiile și cromolitografiile au fost
printre cele mai apreciate tehnici ale afișului
modern, apărând artiști care s-au specializat
în acest gen de cromatică vie, deosebit de
colorată, cu multe contraste și texte integrate
compozițional.

Diversificându-și produsele editoriale,
tipografiile încep și ele să-și ofere serviciile
de publicitate, de pildă tipografia Adevărul și
Institutul de Arte Grafice și Editura Minerva
oferă execuții grafice de cărți poștale, afișe de
teatru, baluri, de toate formele, mărimile și
culorile. Se înregistrează un număr sporit de
reclame lucrate extrem de migălos, cu accentul
pus pe ilustrația decorativă, ca de pildă pentru
fabrica de hârtie Letea, Banca României, Steaua
României, mașini agricole, pentru Fabrica
Florica - instalație cu vapori din Craiova, fabrica
de bere Luther, a primei fabrici de “Liqueururi
de lux a fraților Peciu din Ploiești”, Pivnițele
Poenaru de pe Calea Victoriei nr.97 ș.a.m.d.

producătorului, a meşteşugarului care le
realiza. De cele mai multe ori, nici una dintre
cele două variante nu a fost suficientă pentru
a consolida o notorietate de brand în mentalul
consumatorilor, dar era o formulă optimă
pentru diferenţiere. Există însă şi excepţii,
branduri care s-au format şi s-au consolidat pe
parcursul a sute de ani, branduri care şi azi sunt
în topul vânzărilor în categoriile lor.
Exemple de branduri: Cotnari, Timișoreana,
Borsec, Mott & Fils (în prezent Zarea),
menționate în tipărituri vechi cu reclame
precum Făclia, Poporul Suveran și România.
La începutul secolului al XX-lea, odată și cu
înflorirea segmentului publicitar, mesajele
de promovare a produselor au cunoscut o
creativitate din ce în ce mai lesne de observat
la nivel de sloganuri și materiale grafice și
tipografice. Printre cele mai îndrăgite branduri,
atestate în publicații și în scrierile vremurilor,
erau: săpunul Cheia (produs în special pentru
armată), Moara Ciurel, berea Gambrinus,
Domeniile Regale Segarcea, ciocolata Kandia
și Postăvarul, Fabrica Rucăr, crema de ghete
Vulturul (brand ce a rezistat de la apariţie, din
1911, până în 1978), apa minerală Biborțeni și
altele.
Anul 1918 este deosebit de important și pentru
că atestă importanța băcăniilor, târgurilor şi
negustorilor ambulanţi care erau principalele
linii de comerţ la începutul secolului.

După perioada 1870 se vorbeşte despre produse
în asociere cu zona geografică în care au fost
realizate sau în strînsă legătură cu numele
9
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1919-1938
RECLAMA ROMÂNEASCĂ ÎN INTERBELIC:

CIORAPI, TRICOTAJE ȘI ALTE FINEȚURI, UZINE, PIELĂRIA MOCIORNIȚA
VERSUS GUBAN, ȚIGARETE CARPAȚI, FURNIZORI AI CASEI REGALE,
DOFTORII VINDECĂTOARE, BERI ȘI ALTE SPUMANTE, OȚEL, FIER ȘI
PETROL
Perioada interbelică a marcat o conturare
a unei școli românești de afiș, susținută de
artiștii vremii.
Formarea statului național unitar român, în
decembrie 1918, a deschis noi perspective
forțelor de producție, dezvoltării științei
și culturii și creșterii rolului României
între țările mijlocii ale Europei. Industria
grafică avansează și ea, prin fuziunea unor
tipografii ca Luceafărul, Cartea Românească
sau Scrisul Românesc din Craiova. Ca atare
și afișul cunoaște o mai mare amploare,
diversificându-și aria de subiecte, pe lângă
reclamele comerciale sau de librărie apar
cele pentru târguri, expoziții, sport, ateliere,
teatru, pentru unele acțiuni politice și, în mod
special, afișul turistic. Apar inclusiv reviste
profilate exclusiv pe artă și tehnică grafică,
precum “Grafica Română”, “Almanahul graficei
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române”, “Grafica română și publicitatea”,
“Arta si omul”.
Specialiștii în arte grafice pledează mereu
pentru păstrarea afișului contemporan la un
nivel realist, rezumativ, clar și citeț, ilustrația
și textul realizate în linii subțiri, delicate și
elegante, fără elemente teatrale și exagerate.
Alte reviste încep deja să abordeze idea de
persuasiune și de psihologie a publicului și felul
în care culorile, fonturile, mesajul și o anumită
compoziție pot influența percepția oamenilor
asupra mărcilor.
Perioada interbelică a reprezentat pentru
România o reducere a ritmului de apariţie a
brandurilor locale de bunuri de larg consum.
Asta nu înseamnă că nu apăreau zilnic
branduri noi, dar cele lansate de negustorii
locali nu aveau capacitatea să se dezvolte,

intrând în concurență mai ales cu brandurile
străine. Cu toate acestea, perioada interbelică
a însemnat creionarea atelierelor de artizanat,
care confecționau produse sub semnătură
sau a rețelor secrete sub care erau promovate
anumite produse, renumite mai ales în zona
Lipscani.
Atelierul de cosmetice Farmec din Cluj-Napoca
este unul dintre exemple, mai avem și apariția
țigaretelor Carpați și Mărășești și fabrica Nivea
din Brașov, care urma să producă cea mai
renumită pastă de dinți, Cristal, atelierul de
pantofi Mociornița , dar și afișele turistice de
sezon, publicate de O.N.T, pentru Sinaia, Băile
Herculane, Căciulata, Delta Dunării, RomâniaSki și altele.

unele dintre ele având chiar și 5-6 tipuri de
fonturi, probabil pentru a menține atenția
cititorului pe fiecărui cuvânt menționat,
dar și desenele care treceau de la stilurile
broderii Art Nouveau, Art Deco până la
constructivismul geometric al începuturilor de
ani ’40. Afișele și reclamele vremii conțineau
elemente grafice frapante și atrăgătoare, chiar
supradimensionate pentru a capta atenția, dar
și meșteșuguri inventive pe grafica de litere.
Arta afișului românesc începe să fie prezentă și
în cadrul expozițiilor internaționale, la Salonul
Oficial de Arhitectură și Artă decorativă
din 1931, din Germania, prin lucrările unor
participanți precum Petre Grant, Margareta
Sterian, Ion Gesticone și Petre Iorgulesu-Yor.
Cu toate că existau ateliere de grafică
publicitară notabile în mai multe orașe ale
țării, preponderent în Craiova, Sibiu, Cluj,
Oradea și Timișoara, toată lumea simțea
că locomotiva de fapt pleca din București.
Capitala era cuprinsă cu totul de frenezia
dezvoltării economice a țării, cu o concentrare
a vieții industriale și a forțelor creatoare,
iar acest lucru se resimțea mai ales în
registrul artistic, arhitectural și comercial,
care influențau direct retorica reclamelor.
Graficienii și publicitarii timpului erau
înconjurați de clădiri moderniste, funcționale,
simple și luminoase, magazine cu vitrine
înalte și încărcate de produse, cu reclame la
exterior extrem de bine stilizate. Geometria și
proporția erau cuvintele de ordine ale zilei.

Este foarte interesant de privit spectacolul
de fonturi și designuri ale acestor reclame,
13
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1945-1955
RECLAMA ROMÂNEASCĂ POSTBELICĂ:

MODERNIZĂM GOSPODĂRIILE, CONFECȚII, VEȘTI BUNE DE LA LOTERIA
DE STAT, ÎNCĂLZITUL CU ELECTROGAZ, TAROM TE PLIMBĂ PRIN LUME,
UN TELEFON STANDARD ADUCĂTOR DE VEȘTI RELE

Perioada cuprinsă între Al Doilea Război
Mondial şi anul 1990 a adus schimbări radicale
în economia României. Trecerea de la economia
liberă la cea centralizată, prin naţionalizare, a
eliminat din producţie o serie de branduri în
formare, aflate în stadiu incipient de dezvoltare.
În locul lor, organizațiile de partid erau cele care
aprobau listele cu produse pe care o fabrică avea
dreptul să le comercializeze, precum şi numele
acestor produse.
În anii revoluției populare și a marilor schimbări
sociale, afișul și reclamele devin din ce în ce mai
propagandistice și se integrează unui mers al
sectoarelor de activitate ale țării, redimensionate
după cerințele politicului și ale unei noi realități
a populației. Lozincile iau locul mesajelor,
panourile de propagandă vin în sprijinul
evenimentelor, industria și clasa muncitoare
devin alter-ego-ul României, omniprezent.
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Arhitecții și graficienii Gustav Gusti, Ion Șerban,
Gh. Labin și Iosif Cova se alătură noului val
artistic care este împins de la spate să creeze
imagini mobilizatoare pentru viitoarele reforme.
Publicitatea devine purtătoarea efervescenței
politice a epocii și capătă un accent combativ,
utilizând texte clare, laconice sau generaliste,
iar imaginile devin deosebit de dinamice și
elocvente.
Cu toate acestea, primii ani postbelici se remarcă
prin afișe extrem de expresive, cu câteva
reminiscențe din perioada interbelică, la nivel
de stilistică, însă, cu timpul, devin impunătoare,
cu peisaje metalice sau cu omul aflat în centrul
acțiunii, tributare conciziei grafice.

Avântul cinematografului a schimbat și
percepția publicului asupra felului în care trebuie
reprezentat chipul uman în reclame. De la
personajele suave și filiforme din interbelic s-a
trecut la o imagine care să se apropie din ce în ce
mai mult de caracteristicile actorilor de cinema,
așadar mult mai realiste.
Reclamele și afișele sportive și turistice sunt în
continuare la mare căutare, industriile tehnice
sunt promovate intens, însă totul capătă o notă
mult mai naționalistă, de mândrie patriotică
și cu un caracter mai puțin elitist. Încet, dar
sigur, fotografia începe să ia locul desenului și a
graficii în reclame, demonstrându-și utilitatea
și rapiditatea, adaptată unei societăți în plină
transformare.

Printre tematici regăsim evenimentele festive,
sărbătorile naționale, care adevărate branduri de
țară și întreprinderile industriale și agricole.
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1947-1989
RECLAMA ROMÂNEASCĂ COMUNISTĂ:

TOTUL PENTRU STAT, COOPERATIVE, PECO, SANDA, MIRELA, EUGENIA,
MARGA ȘI ALTE DOAMNE DRĂGUȚ FARDATE ȘI COAFATE, DEPOZITE LA
CEC, DACIA PRINDE ARIPI, MOBRA O PRINDE DIN URMĂ, LA UN CI-CO

În termeni generali, iniţiativa şi imaginaţia
individuală au fost eliminate pentru a
face loc unor branduri populare, destinate
consumului pentru clasele sociale sărace.
În acest fel au crescut cele mai puternice
branduri din industria de panificaţie,
industria alimentară, cosmetică, auto,
electronice și electrocasnice.
Brandurile Băneasa, Titan, Pambac,
Dobrogea, de unde a pornit şi unul dintre
cele mai cunoscute branduri de panificaţie
din România, biscuitele cu cremă denumit
„Eugenia”, apoi alte branduri de renume
au fost Dero, Arctic, Dacia, Tarom, Guban,
Apaca, Braiconf, cioco- lata ROM, Gerovital,
bicicletele Pegas și marile magazine Cocor,
Romarta, Eva, Lâna de Aur, Cocor și Ziridava.
Reclamele comuniste vând din ce în ce mai
puține povești și din ce în ce mai multă
28

utilitate, calitate și nevoi practice ale
produselor, dar mai ales caracterul de masă
al acestora. Ținuta artistică a reclamelor și
a afișelor este înlocuită de pragmatism și
de informație rece. Industria țării trebuia
susținută prin toate mijloacele, cu atât mai
mult cu cât exista o abundență de mărci
naționale noi, ieșite de pe porțile fabricilor
cu o viteză fără precedent. Propaganda caută
soluții plastice cât mai concentrate, pentru a
potența mesajele și a face înțeles rostul politic
și social al vremurilor, care sunt total angajate
în slujba colectivității.
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1990-1999
RECLAMA ROMÂNEASCĂ CAPITALISTĂ ȘI
PERIOADA DE TRANZIȚIE:
DUPĂ 1989 ÎNCEPE CONNEX LAND, GUSTUL NOU ȘI VECHI AL
PEPSI-COLA

Libertăţile economice obţinute după 1990 au
adus o explozie de branduri locale. Într-un
număr mai mic în primii ani, consumatorii
fiind captivaţi iniţial de produsele occidentale,
brandurile româneşti şi-au recâştigat, încet,
dar sigur, locurile pe rafturile magazinelor.
Branduri noi, precum Albalact, Cris-Tim,
Zuzu, Covalact, Bergenbier, Joe, Agricola,
Peneş, ocupă locuri importante în categoriile
lor în ceea ce priveşte preferinţele de consum
ale românilor.

este ajungerea pe piaţă a brandurilor străine
în raport cu dispariţia brandurilor comuniste.
Pentru brandurile românești supraviețuitoare
primii ani de capitalism vor fi despre
rezistență și rebranding.

La începutul anilor ‘90 discutăm despre
reînceputurile publicităţii şi lipsurile
perioadei și despre produsele Epocii de
Aur care au supravieţuit în capitalism și
reinventarea mărcilor de tradiţie, acomodarea
cu un “nou” public şi o retorică diferită, dar
poate atmosfera cea mai pregnantă cu care
este asociată intrarea României în capitalism
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ECHIPA
Andreea Dănescu
Alina Ciulei

Dorian Obreajan
Vadim Ciocazan

MULȚUMIRI SPECIALE
Andrei Uleia, AWE. Adaptive Work Environment
Adina Pop, Centrul de Cultură Urbană Casino-Cluj
Andreea Medinschi, Casa Artelor - Direcția Județeană pentru Cultură Timiș
Gabriela Baciu, Borsec - Romaqua Group
Ștefan Trițescu, 123 Promoționale
Andrei Angelescu, Inside Film
Valentin Micu, fotograf

COLECȚIONAR ȘI CURATOR PRINCIPAL:
Florian Ciobanu // Reclame Vechi Românești

CONTACT
Web:
www.world-experience.ro // www.asociatiaescu.ro
Facebook: www.facebook.com/worldexperiencefestival/

Bibliografie: Gheorghe Cosma, Afișul Românesc, București, 1980, Ed. Meridiane
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DESPRE ASOCIAȚIA ESCU:
Asociația ESCU înseamnă
Educație, Societate, Cultură,
Umanitate. Suntem o organizație
non-guvernamentală,
independentă, apolitică, nonprofit, cu obiectivul principal
de a îmbunătăți nivelul cultural
și educațional al publicului
din țară. Principala noastră
direcție de activitate este
dezvoltarea ofertei culturale
din spațiul public românesc
prin proiecte care promovează
multiculturalismul și dialogul
intercultural. Ne-am propus să
facem cultura mai accesibilă
publicului larg printr-o strategie
bine definită, axată pe un
proces de familiarizare treptată
a persoanelor cu elemente ce

aparțin patrimoniului cultural
internațional material și
imaterial. Misiunea noastră este
să activăm potențialului uman
pentru protejarea talentului,
creativității și a valorilor
culturale atât românești, cât și
globale.
Proiectul nostru de referință
este Festivalul Ambasadelor,
reintitulat World Experience
Festival, inițiat în anul 2014,
în scopul de a crește gradul
de apropiere a publicului din
țară față de specificul artistic
al altor state ale lumii și de a
intensifica schimburile culturale
internaționale.
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