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ateliere pe străduțe, retorica politicoasă, Calea Victoriei, paradisul femeilor, mașinării cu
aburi și alte invenții trăznite, se întâmplă Marea Unire

Publicitatea poate fi un microcosmos cultural,
un alt mod prin care se poate observa felul în
care societatea din țară a fost și este construită
la nivel simbolic. O incursiune în această
lume diversă și plină de imagini, sloganuri,
contururi, mărci, personaje și aspirații sau
minciuni, nu are destinația de a o idealiza sau
de a o combate, ci mai degrabă de a arăta că
nostalgia ne poate face să ne reîndrăgostim
de micile detalii fermecătoare, de o istorie în
miniatură a tot ceea ce reprezintă România.

18. Reclama românească în interbelic și în cel de-al Doilea Război Mondial: anii 1919 1947
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
35. Reclama românească postbelică și începutul comunismului: anii 1947 - 1970
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
47. Reclama românească comunistă: anii 1970-1989
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
64. Reclama românească capitalistă și perioada de tranziție: anii 1990-2000
după 1989 începe Connex Land, gustul nou și vechi al Pepsi-Cola
71. Reinventarea brandurilor și a antreprenoriatului românesc după 1990
74. Joc și joacă: la drum cu Arici Pogonici și Piticot în căutarea anilor de inocență
românești
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Prin proiectul MADE IN RO: Muzeu temporar
de publicitate și branding românesc, ediția a
2-a (proiectul pilot a fost în anul 2018 - Made
in RO: 100 ani de branding românesc),
dorim să aducem în premieră în peisajul
cultural o pagină neobișnuită din istoria
intimă a țării, aceea a designului/conceptelor
creative de campanii de comunicare și a
mărcilor naționale emblematice sau mai puțin
cunoscute. Acest lucru se va realiza printr-o
expoziție inedită de artă publicitară originală
și obiecte/produse românești, care vor recrea și
documenta spiritul epocii din care acestea au
făcut parte, însă printr-o expunere inovatoare
și contemporană.

Publicitatea reprezintă o parte a istoriei
României, reclama sau „sufletul comerţului“,
cum mai este denumită, oferă o radiografie
onestă a societății și a modului în care
evenimentele marcante ale timpurilor au
influențat consumul și redimensionarea
brandurilor în peste 150 de ani. Proiectul are
o adresabilitate direct dedicată conservării
și celebrării impactului cultural prezent al
publicității și al brandurilor naționale, ca
exemple concrete de creativitate, arătând
conexiunile dintre transformările sociale,
politice și economice și percepțiile publicului
și vor reprezenta o oportunitate pentru
publicul amator de a descoperi mai multe
informații despre mărcile românești de
altădată. Proiectul-manifest spune de fapt
povestea unui veac de creativitate și prezintă
o inițiativă singulară în momentul de față pe
piața de proiecte culturale din țară, la nivel de
complexitate.
Imaginat ca un puzzle, proiectul-eveniment
îşi propune să evidenţieze transformările
unui domeniu economic și cultural complex
prin creația publicitară a timpurilor. Urmând
strategia proiectului cu ocazia primei ediții

a acestuia, dedicată celebrării Centenarului,
proiectul are în prezent o abordare mult mai
aprofundată și multidisciplinară. Expoziția
principală de artă publicitară și design de
produs va fi secondată și de o componentă
educativă prin documentarea susținută pe
termen lung printr-o digitizare ulterioară
a expoziției. Reclamele și brandurile sunt o
oglindă retrovizoare către piaţa noastră de
publicitate și de consum din trecut, pe care
e necesar să o corelăm cu cea prezentă și să-i
atribuim un context documentat.
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,
prin elementele sale de branding și reclame,
reprezintă o evocare a istoriei minore la nivelul
vieții private, iar proiectul propus își dorește să
exploreze exact acest tip de conținut imagistic
și narativ. Timp de decenii, publicitatea a
fost folosită pentru a promova, a convinge,
a educa și a inspira societatea românească.
Ea a luat multe forme în funcţie de contextul
istoric și continuă să evolueze. Inițial,
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DESPRE APARIȚIA UNEI NOMENCLATURI ȘI A UNEI MESERII:
PUBLICITATEA ȘI PUBLICITARUL

reclamele erau în special folosite în România
pentru a crește tirajul ziarelor, fiind legate de
apariția și dezvoltarea marilor tipărituri ale
vremurilor, însă, în cele din urmă, publicitatea
și publicitarul, ca nomenclatură, au devenit un
domeniu în sine, care a ajuns să influențeze și
să formeze comportamentul consumatorilor.
Nevoia cea mai pregnantă resimțită pentru
existența acestui proiect este faptul că nu
există o legătură direct susținută între
publicitatea și brandurile din prezent cu cele
din trecut, așa cum se petrece în mare parte
din țările din Vest, unde legitimitatea unui
brand este dată mai ales prin longevitatea
și consecvența stilului de comunicare
ale acestuia. În România, haosul adus de
capitalism și perioada de democratizare a țării
au produs, începând cu anii ’90, o dispariție
a mai mult de 80% dintre mărcile autohtone
din perioada interbelică, dar mai ales din
comunism. Perioada de tranziție din ultimii
30 de ani a șters o parte din memoria colectivă
a acestor branduri, pe care generațiile tinere
nici măcar nu au ajuns să le cunoască. Această
retrospectivă inedită, pe care o propune
proiectul de față, venind în continuarea și
dezvoltarea celui început ca demers în 2018,
răspunde nevoii publicului din țară de a se
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familiariza și redescoperi modul în care au
evoluat – sau au involuat – publicitatea și
mărcile românești din ultimii 150 de ani,
în tablou cu schimbările socio-economice și
politice.
Într-o industrie axată în mod constant pe
influențarea prezentului și pe inovarea
viitorului, proiectul MADE IN RO: Muzeu
temporar de publicitate și branding
românesc își propune să celebreze trecutul și
evoluția publicității și să sporească aprecierea
pentru rolul său profund în societate. Expoziția
își propune să demonstreze potențialul
creativității românești de a deveni un adevărat
instrument de coeziune comunitară, un
ingredient util în procesele de regenerare și
dezvoltare artistică, de inventivitate, dar și
o resursă pentru strategiile de dezvoltare
economică și de branding național.
Reclamele și brandurile ne arată piaţa
noastră de publicitate din trecut, în raport
cu modalitățile prin care se practică acest
domeniu în prezent, paralelism care va
fi sintetizat în proiect prin prezentările
specialiștilor din domeniul publicităţii, artistic
și design, antropologiei, jurnalismului și
sociologiei.

Expoziția nu va 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 150 de ani a
produselor românești emblematice, anumite
materiale, teme și forme se reîntorc și iau noi
înfățișări.
Brandurile românești cu tradiție au povești
interesante, modelate de circumstanțe istorice;
în cazul lor tradiția se poate constitui într-un
atu important în ceea ce privește o poziționare
inteligentă, de aceea au fost unele branduri
care s-au reinventat și au revenit în memoria
colectivă a publicului din țară, după trecerea la
capitalism.

Despre publicitate, Virgil Molin, reputatul
tipograf și ziarist al publicației Grafica
Română și Publicitatea, reviste ale 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 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 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. Lui Virgil
Molin îi datorăm, pe lângă multiple invenții
tipografice, și o pledoarie susținută pentru
profesionalizarea publicității din România.
Publicitatea, designul, modalitățile de

comunicarea și brandurile autohtone au
potențialul de a spune povestea unei națiuni.
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.

au narațiuni interesante, modelate de
circumstanțele vremii, 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.

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 ziarelor. 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.

Expoziția Made in RO: muzeu temporar de
publicitate și branduri românești 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 ne ilustra 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 are o valoare inestimabilă pentru că
reprezintă, foarte posibil, una dintre

Brandurile românești cu tradiție, puține
care au mai supraviețuit și în zilele noastre,
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CONSIDERAȚII FINALE DESPRE EXPOZIȚIA DE RECLAME, CAMPANII
PUBLICITARE ȘI PRODUSE ROMÂNEȘTI DIN ULTIMII 150 DE ANI

primele cronici dedicate afișului publicitar,
scrisă de E.M. Sirius (probabil un pseodonim),
spunând 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.

Expoziția este organizată într-o ordine
cronologică a brandurilor și reclamelor de
origine românească, dar și pe elemente legate
de tipologie (produse casnice, electronice și
electrocasnice, îmbrăcăminte, cosmetice,
produse alimentare etc.) în: (1) perioada
antebelică și 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 produse în
masă, (5) După ‘89 și reînceputurile publicității
românești, branduri autohtone care au reuşit
să se reinventeze şi să supravieţuiască în
capitalism, unele dintre ele devenind chiar
“ambasadori” ai României.
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,
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

8

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.
Cronologic, expoziția reflectă modul în care
viața de zi cu zi a fost transformată, de pildă,
prin inventarea căii ferate, a autovehiculului
și a avionului, dar și a multiplelor obiecte
de uz casnic. De asemenea, modul în care
divertismentul a fost stimulat de apariția
cinematografiei, a radioului și a televiziunii.
Amintirile apar din jucăriile și produsele
industriale care, din anii 1950, au reflectat
schimbările sociale, avansul tehnologic
și trecerea de la capitalism la comunism.
Copertele și reclamele din reviste ilustrează
schimbarea stilului și a modei, în timp ce
posterele colorate, cu mesaje puternice,

sunt conectate la aspirațiile publice din
fiecare perioadă. Dar mai sunt importante și
modalitățile prin care emanciparea femeilor
este portretizată sau nu prin reclame,
încurajarea antreprenoriatului sau, din contră,
a colectivizării, a producției de masă în uzinele
comuniste.
Ambiția expoziției este să surprindă un fir
istoric al mărcilor autohtone prin obiecte
autentice de memorabilia ale brandurilor
iconice, ambalaje, afișe, materiale grafice,
propagandă politică, postere, machete, produse
diverse, care pot povesti în primul rând despre
apariția și dezvoltarea industriilor creative în
România, apoi despre evoluția bunurilor de
larg consum, despre uzanța cumpărăturilor
oamenilor din țară pe parcursul mai multor
decenii, despre inovațiile tehnice și industriale,
cu schimbările aferente de stil, modă și
mentalități. Aceste însemne publicitare pot
fi privite mai ales ca urme antropologice și
sociologice lăsate de imaginea societății în
diverse momente ale sale.
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PROGRAMUL CONFERINȚELOR MADE IN RO: MUZEU TEMPORAR DE
PUBLICITATE ȘI BRANDURI ROMÂNEȘTI

MADE IN RO: Muzeu temporar de
publicitate și branduri românești invită
publicul deopotrivă din București, din restul
țării, dar și turiști străini să cunoască evoluția
mărcilor românești și a publicității ca simbol
de identitate vizuală autohtonă - de la obiectele
de folosință zilnică, la elemente precum
afișe și reclame – care nu au fost prezentate
niciodată într-o manieră multidisciplinară
publicului, care va contribui la familiarizarea
vizitatorilor cu brandurile naționale. Proiectul
va reprezenta un demers cultural unic în
țară, oferind un spațiu dedicat în totalitate
industriei de publicitate, marketing și
design comercial. Proiectul explorează, prin
publicitatea și brandurile autohtone, povestea
remarcabilă a modului în care a evoluat
societatea noastră de consum începând cu
secolul al 19-lea și până în prezent.
“Proiectul Made in RO este o călătorie de (re)
descoperire a brandurilor naționale, dar și a
tipologiei publicității românești.
Acest proiect își propune să prezinte publicitatea
ca un limbaj artistic deosebit de expresiv și ca
un fenomen care a influențat și a fost deopotrivă
influențat de contextul social și cultural,
asociat cu lumea strategiilor de afaceri și de
comunicare din România. În 2007 se spunea că
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omul este expus zilnic unui număr impresionat
de aproximativ 5.000 de mesaje publicitare,
acum, în epoca internetului și a platformelor
social media, probabil că numărul s-a triplat
sau poate s-a micșorat, având în vedere că avem
și posibilitatea de a le bloca pe cele pe care le
considerăm irelevante, un instrument care nu ne
era la îndemână până acum câțiva ani. Made in
RO: muzeu temporar de publicitate și branduri
românești ne testează receptivitatea de a fi atenți,
curioși și răbdători la un mesaj comercial venit
din alte timpuri, care era compus de multe ori
dintr-un raport interzis în prezent în manualele
de publicitate: 25% imagine și 75% text. Ne dorim
ca acest muzeu temporar să devină în viitorul
apropiat un proiect de sine stătător, cu o “casă”
a lui, care să aducă împreună, printr-un efort
pe termen lung, colecționari, documentariști și
pasionați deopotrivă, dar și trenduri și asemănări
ale acestui domeniu cu manifestările din alte țări
din Europa Centrala și de Est, cu o istorie comună
cu a noastră. Iată o inițiativă de-a dreptul unică,
care ar merita cel puțin dezbătută.”
Andreea Dănescu (Președinte al Asociației
ESCU, inițiator al proiectului Made in RO:
muzeu temporar de publicitate și branduri
românești).

1. Să ne imaginăm viața fără publicitate.
Exercițiu de expunere a rolului publicității
în societate.
Publicitatea, fie că ne place, fie că nu, susține
modul de viață pe care îl ducem acum. Mare
parte din inovații s-au produs pentru că unele
companii sau antreprenori și-au dorit să
devină mai buni decât alții și să se poată
promova ca atare. Publicitatea și comunicarea,
în general, au dus la luptele constructive de
idei între producători. Publicitate și brandurile
spun ceva despre pulsaţiile economice ale unei
țări în diverse etape ale sale. Sunt o parte din
istoria intimă a societății de consum.
2. Oamenii nevăzuți: graficianul și
regizorul reclamelor. Despre afișul
publicitar înainte de anii ‘90 // Designul
de ambalaj // Reclame de arhivă
O retrospectivă a unui secol în care s-a
prefigurat profilul unor graficieni și regizori
cu o intuiție dincolo de șabloane care s-au
implicat în aparatul de comunicare al mărcilor
naționale. Despre inventarea formelor vizuale
ale unor branduri românești cunoscute. Despre
fonturi, litere, personaje, volumetrii care pot fi
considerate “Made in RO”. Cum se umanizau

vizual mărcile? Cum s-a putut “comunica”
dincolo de sterilitatea de imagine din perioada
comunistă? Grafica degenerată în propagandă.
O regăsire a spiritului de joacă în reclamele
anilor ‘90 și 2000.
3. Mărci vechi, branduri noi: povești de
antreprenoriat Made in RO
Evenimentul prezintă o dezbatere despre
construirea unui brand 100% Made
in RO, amintiri despre începuturile
antreprenoriatului și despre perspectiva
brandurilor românești și relevanța acestora
pe plan local, dar și internaţional. Povești
ale unor afaceri de succes: ale firmelor cu
capital românesc și a antreprenorilor români,
a oamenilor cu idei grozave care încearcă să
schimbe ceva în imaginea României. Despre
rezistență, rebeliune și rebranding. Despre
inovație chiar și în tradiție, prin reinventarea
mărcilor de tradiție românești, acomodarea cu
un “nou” public și o retorică de brand diferită.
4. Publicitatea trece mai întâi prin stomac
Un pic de antropologie alimentară: să ne
satisfacem pofta de tradițional românesc prin
campanii publicitare, prin rețete românești

uitate și reinventate, prin târguri și oboare,
prin legende culinare urbane, prin ce-am avut
și ce-am pierdut sau descoperit abia acum ca
gust românesc. Despre cine a scris prima carte
de bucate românească și de ce arată atât de
bine mâncarea în reclame. Există 100% Made
in RO când discutăm despre gastronomia
autohtonă?
5. Portretul femeii în advertising
Cum s-au shimbat stereotipurile de gen
în reclame de-a lungul timpului. Vedem o
evoluție? Mass-media și publicitatea au de
multe ori un rol hotărâtor în lansarea sau
menținerea stereotipurilor din societate,
iar clasificările de gen sunt printre cele mai
uzitate, când vine vorba de reclame. În trecut
era la modă sexismul sau superioritatea
unui gen, azi, la nivel mondial, lucrurile tind
spre o regularizare mai mult sau mai puțin
drastică. Eventual, să râdem de stereotipuri și
nu de situație. Să le facem moralizatoare sau
mobilizatoare.
Cum stă România la capitolul reprezentării
femeii și a feminității în materialele publicitare
curente? Oare schimbarea paradigmei vine din
interior? De la femeile din advertising?
11
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totodată calea cea mai avantajoasă către arta
publicitară modernă. Litografia este și prima
formă care stabilește un raport direct între
imagine și text.

RECLAMA ROMÂNEASCĂ ÎN ANTEBELIC:

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

Diverse forme de publicitate existau de foarte
mult timp, sub forma strigătului mărfurilor
în fața prăvăliei sau în târguri și oboare. Apoi
au apărut anunţurile în diversele publicaţii ale
vremii, înştiinţări şi anunţuri de vânzări, fiind
ceea ce noi am numi astăzi mică publicitate.
Anunţurile erau de obicei făcute de micii
negustori, apărute în gazete precum Curierul
Românesc, Albina Românească sau Gazeta de
Transilvania, fiind foarte concise şi informative.
În primele decenii ale secolului al XIX-lea se
difuzează o serie de foi volante anunțând
diverse evenimente publice sau sociale, uneori
chiar legi, însă, de o importanță deosebită sunt
foile volante cu caracter politic, ca Proclamația
Revoluției de la 1848 sau cele din perioada
Unirii Principatelor, sub conducerea lui
Al.I.Cuza, care cunosc o răspândire națională,
12

fiind editate într-un limbaj de tranziție de la
alfabetul chirilic la cel latin, exact așa cum erau
tipărite și majoritatea publicațiilor din presa
acelor zile.
Către mijlocul secolului se conturează unele
forme incipiente de afiș informativ și de
reclamă publicitară. Se disting mai clar două
căi: una care pornește de la foaia volantă și
alta de la gravură și litografie, fără a se ajunge
încă la realizarea sintezei între imagine și text.
Primele afișe de teatru, de exemplu, se disting
de foaia volantă nu doar prin format, ci mai
ales prin intențiile foarte clare ale graficienilor
de a le înfrumuseța cu chenare ornamentale
sub formă de flori sau geometrii, la care se
adaugă treptat desene miniaturale, ilustrative,
viniete, influențate de formele picturale ale
vremii. Acestea se remarcau, în afară de grija

acordată decorațiunii, și prin tendința de
reliefare a titlurilor și a ideilor principale, prin
literele amplu desenate și prin desene din ce
în ce mai sugestive. Litera câștigă varietate,
prin felurite jocuri de umbre, cât și prin
adaosuri decorative. Primele afișe de teatru,
dar și programele de scenă și reclamele care
se găseau în ele la diverse produse și servicii,
de până la 1850, încă mai farmecă ochii prin
execuția minuțioasă a graficii, dar și prin textele
meșteșugite ca să atragă atenția, așa că le putem
considera primele exemple de artă publicitară
românească.
Litografiile cu text explicativ marchează mai
clar tendința spre afișul ilustrat modern.
Dezvoltarea rapidă a tehnicii litografice a
determinat în secolul trecut o nouă epocă a
cărții și a presei ilustrate, a stampei, deschizând

În acea vreme, reclama comercială era destul de
timidă. Atelierele Mitropoliei din Iași o foloseau
la vânzarea unor obiecte sau cărți bisericești.
De pildă, reclama la Candele de Moldova are un
afiș aproape la fel de ornamentat cu cele de la
teatru. Cam în aceeași perioadă se inaugurează
și reclamele la cărți, tipografii, librării, mici
întreprinderi, precum și în alte scopuri
comerciale, ca urmare a creșterii producției
editoriale la tipăriturile autohtone, încurajată
de Gh. Asachi, primul nostru ilustrator modern,
sau de Mihail Kogălniceanu.
Prima agenţie de publicitate din România este
fondată în anul 1880 de către David Adania,
activitatea începând cu inserarea de anunţuri
comerciale în ziarele şi gazetele vremii,
care la acel moment publicau doar reclame
pentru patru firme: două de încălţăminte, un
farmacist şi un cofetar. Următorul pas este
evidențierea siglelor firmei ca urmare a legii
din 1879 cu privire la identitatea mărcilor
de comerţ (primele noţiuni de branding), un
moment important fiind apariţia în 1886 a
Almanahului Comercial. Agenţia de publicitate
David Adania se extinde şi începe să realizeze
publicitate murală în staţiile C.F.R şi mijloacele
de transport (trenuri, vapoare).
Astfel, până la 1900 apar destule agenţii de
publicitate dintre care amintim Emil Helber,
Carol Schudler, Isidor A. Stern, şi Oficiul de
Publicitate ‘Romania care editează Almanahul

Comercial. Anunţurile evoluează şi ele,
incorporând tehnici noi cum ar fi ilustraţia şi
fotografia.
În 1892 apare Agenţia Franco-Română de
Publicitate, urmând apoi ca, începând cu
anul 1900, multe agenţii ori să publice în
mai multe limbi, ori să faciliteze publicarea
anunţurilor străine în România şi invers, ori
mai târziu să deschidă sucursale ale agenţiilor
internaţionale în România.
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.
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
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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.

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
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
14
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1919-1947
RECLAMA ROMÂNEASCĂ ÎN INTERBELIC ȘI
ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL:
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
18

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.
Este foarte interesant de privit spectacolul
de fonturi și designuri ale acestor reclame,

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.
În 1924 apar primele filiale ale agenţiilor
internaţionale în România: J.W.Thompson
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(New York), Rudolf Mosse (Berlin) specializată
mai ales pe afişaj public (murale) sau Siegfried
Wagner, specializată în promovarea staţiunilor
balneare şi climaterice din ţară şi străinătate.
Unele din ele se extind în toată ţara, cum ar
fi Rudolf Mosse care îşi deschide sucursale în
Bucureşti, Arad, Oradea, Braşov, Timişoara,
Campina, Ploieşti, Sibiu, Galaţi, Chişinău şi
Cernăuţi.
În 1925 agenția J.W. Thompson o invită pe
Regina Maria să apară în reclamă pentru
Pond’s Cold Cream, după ce aceasta vizitase
S.U.A şi achiziţionase cremele firmei Pond’s,
fiind foarte încântată de calitatea produselor.
Astfel, ea scrie o scrisoare companiei, cu
permisiunea de a fi citată în reclamă. Se pun
deci bazele conceptului de ‘testimoniale’ a
unor personalități celebre, care vor crește
decisiv impactul reclamelor asupra publicului.
Conceptul este preluat rapid de Farmacia
Vulturul Alb din Lugoj, care îşi promovează
produsele prin publicarea mesajelor de
mulţumire ale clienţilor.
În 1930 în Bucureşti existau deja două firme ce
produceau ‘reclame electrice’ (casete luminoase
cu becuri), iar apariţia radioului a facilitat
apariţia reclamelor sonore, o combinaţie între
creaţii muzicale, efecte audio şi dialoguri,
fiind însă mult mai lungi decât cele pe care le
cunoaştem astăzi.
Fiecare număr al ziarelor vremii abunda în
reclame: unele de mici dimensiuni, alcătuite
20

aproape exclusiv dintr-un corp textual, altele
ocupând o pagină întreagă, bogat ilustrate și
conținând informații-cheie după care cititorii
pot identifica marca prezentată. Se făcea
publicitate la o gamă extrem de variată de
produse și servicii: de la aparate radio și foto
la produse de igienă orală, de la medicamente
și cosmetice la țigări, de la automobile și
carburant la magazine celebre în epocă,
reclamele fiind direct influențate și de situația
economică a țării, observându-se diferențe
mari la produsele promovate de pildă în
perioada marii crize economice (1929-1933),
cât și din anii relativei prosperități economice
(1936-1938) prin care a trecut România.

Călătoria în timp ne vorbește despre
parfumuri rafinate, esenţe preţioase,
ghete pentru patinaj fabricate de o celebră
întreprindere românească, produse bizare
cum sunt „săpunul pentru slăbit” sau
creme-minune care înlătură în cinci minute
„zbârciturile” şi pungile de sub ochi. Nu au
fost uitate „noile” invenţii tehnice, precum
surprinzătoarele aparate cinematografice
de casă sau maşinile de scris portabile,
produse sau servicii care între cele două
războaie mondiale stimulau orgoliul
cumpărătorului şi inventau noi nevoi. Dacă
lenjeria pentru trusouri sau „şampania”
autohtonă beneficiau de reclame „cuminţi”,
ciorapii, cremele ori pudrele aveau parte de
reclame de-a dreptul îndrăzneţe.

Maşini de concurs, „frigorifere cu cheie”
în culori diverse, articole de voiaj, şoşoni,
costume de schi sau garaje pentru
motociclete în publicitatea anilor interbelici
– conţin sloganuri inspirate, imagini
captivante și ilustrează o lume a dorinţelor
care poate deveni realitate. Medicamentele
au fost de departe cele mai promovate
produse. Există, astfel, nu mai puțin de
119 medicamente (celebrul Antinevralgic
este printre ele) la care se face referire în
ziarul „Universul”. Pe larg, se poate afirma
că reclamele la medicamente introduc
cercetătorul într-o lume inedită, aproape
ignorată de literatura de specialitate,
ele reflectând cunoștințele, temerile și
obiceiurile populației României interbelice.
În plus, existau peste 20 de tipuri de pastă
de dinți la care se făcea reclamă, ceea ce
demonstrează o preocupare mai intensă
spre igienă, cel puțin a păturii mai răsărite
a societății, dar și faptul că pasta de dinți
era un lux care devenea o obișnuință.
Mai mult, produsele cosmetice promovate
în paginile ziarului „Universul” se
revendicau de la tradiția occidentală a
acestei industrii, foarte multe mesaje
publicitare având în cuprinsul lor referiri
la principalele centre internaționale ale
industriei cosmetice: Paris, New York,
Londra. Unele reclame se remarcă datorită
utilizării imaginilor și simbolurilor

sugestive – personalități și staruri de cinema
internaționale sau naționale, acestea sunt
afișate ca folosind produsele cosmetice
respective. Elementele grafice stilizate
dovedesc racordarea acestor reclame la
standardele occidentale, cu un caracter
exclusivist.

(produse de fabrica Kaukas), perii de păr
electrice (White), centrale electrice casnice
(Siemens, Wamsler), ventilatoare (Meidinger),
baterii și acumulatori (Willard, Gif), dar și
invenții noi ale epocii, printre care frigiderul,
aragazul, ventilatoare electrice, prăjitor de
pâine, aspirator, telefonul casnic.

În anii din România interbelică, cele mai
multe magazine promovate sunt cele de haine
și îmbrăcăminte. În cadrul acestei categorii,
merită amintite numele câtorva magazine
celebre în perioadă care aveau adevărate
campanii de comunicare pe fiecare sezon, cu
afișe și materiale de promovare realizate cu
o grafică foarte pretențioasă: Gallia (stofe
și mătăsuri), Galeriile Lafayette (stofe,
îmbrăcăminte, dar și jucării, electronice,
cărți), La vulturul de mare cu peștele în
ghiare... (îmbrăcăminte și stofe), Cehoslovaca
(mai ales pentru costume), Popp &Bunescu
(îmbrăcăminte), La Papagal (îmbrăcăminte),
Solavici (îmbrăcăminte), Magazinul Imperial
(stofe și îmbrăcăminte).

Pătrunderea acestor invenții tehnice în spațiul
românesc a dus la economisirea de timp,
energie și chiar de bani, așa cum o ilustrează
sloganul unei reclame la Societatea Anonimă
Română de Telefoane din noiembrie 1932,
care înștiințează cititorii ziarului „Universul”
că „niciun apartament nu este cu adevărat
confortabil fără telefon”, în timp ce o reclamă
din acelaşi an amintea cititorilor:„costul
unei călătorii la Paris s-a dublat, costul unei
convorbiri telefonice cu Parisul este același...”.

Dezvoltarea rețelei electrice interbelice
a coincis cu promovarea unor produse și
servicii moderne, care urmăreau să mărească
confortul și utilitatea locuinței. Astfel, în
paginile ziarului pot fi întâlnite reclame la
aparate și lămpi radio (Philips – se fabrica în
România, Schaub, R.C.A., Columbia, Radione),
lămpi și becuri electrice (Osram, Facla,
Tungsram), gramofoane și plăci de gramofoane
(Pathefonul, Odeon), mașini electrice de gătit

Funcția principală a reclamelor în interbelic a
fost de a crea un univers cultural idealizat, în
încercarea de a racorda preferințele, gusturile
și valorile publicului român la standardele
occidentale. Reclamele sunt în acest sens o
oglindă fidelă a păturii bogate a societății
românești, a aspirațiilor și a credințelor lor,
a valorilor pe care le promovau și spre care
tindea, măcar la nivel declarativ, întreaga
societate românească în acea perioadă.
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1947-1970
RECLAMA ROMÂNEASCĂ POSTBELICĂ ȘI
ÎNCEPUTUL COMUNISMULUI: 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, omniprezente.

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
stilistic, însă, cu timpul, devin impunătoare,
cu peisaje metalice sau cu omul aflat în centrul
acțiunii, tributare conciziei grafice.
Printre tematici regăsim evenimentele
festive, sărbătorile naționale și întreprinderile
industriale și agricole.

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.
Instaurarea regimului comunist în România
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a dus la diminuarea progresivă a activităţii
publicitare, mai ales după naţionalizarea
mijloacelor de producţie, a unităţilor comerciale,
când practic, prin instituirea monopolului
statului, nu mai există o piaţă reală,
concurenţială, de unde şi absenţa formelor de
promovare a produselor şi a serviciilor. După anii
’50 dispar anunţurile şi panourile publicitare,
războiul oricum a condus la dispariţia reclamelor
luminoase ce alcătuiau un peisaj spectaculos
din viaţa de noapte a Bucureştiului în perioada
interbelică.
Totuşi, în anul 1950 ia fiinţă Societatea de Stat
pentru Exploatarea Cărţilor Poştale, Ilustratelor,
Portretelor Oficiale şi Tablourilor Populare
S.O.T.I.L., în fapt, un monopol de stat prin care
se exercita o cenzură totală asupra tuturor
formelor de expresie publicitară, iar în anul 1951
se constituie Editura de Stat pentru Imprimate
şi Publicaţii (E.S.I.P); peste patru ani, secţia de
publicitate a Editurii Scânteia se transformă în
agenţie de publicitate. În Bucureşti, monopolul
multor suporturi promoţionale va fi deţinut
de societatea Pavoazarea Capitalei (1958) şi de
editurile (exclusiv de stat) ale căror producţii
vor fi controlate din punct de vedere ideologic.
Acestor structuri specializate li se vor alătura
agenţiile ARTIS, RECOM, Publicom (Camera de
Comerţ a Republicii Populare Române) etc.
A fost o perioadă de tranziție când
consumerismul occidental s-a combinat cu
raţionalizarea comunistă. De exemplu Galeries
Lafayette de pe Calea Victoriei (actualul Magazin
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Victoria) vindea „pe bază de cartele cu puncte”,
la fel și renumita firmă Cehoslovaca care
adoptase același model. „La Vulturul de mare
cu peştele în gheare”, primul magazin românesc
care și-a construit o campanie de comunicare
în toată regula în perioada interbelică, a fost
o siglă renumită, care a rezistat până prin
anii ‘70 pe frontispiciul clădirii din spatele
magazinului Cocor. A fost apoi înlocuită cu o
comună firmă „Materna – Mama şi copilul”.
Vremurile se schimbau, economia suferea
transformări precise, iar finalul anilor ‘40 a
adus primele întreprinderi mixte românosovietice (SovRomuri), precum Societatea
de navigație SovromTransport S.R.T, care
aveau să se răspândească în toată țara și care
urmăreau dezvoltarea principalelor ramuri
ale economiei româneşti: industria extractivă
a petrolului, gazelor naturale, cărbunelui
şi uraniului, industria metalurgică feroasă
şi neferoasă, industria lemnului, industria
chimică, mecanizarea agriculturii, construcţii,
transporturi navale şi aeriene, asigurări şi bănci.

parte standardizate. Acest fapt aproape a anulat
ideea de publicitate, impunându-se propaganda.

Se vorbește despre o resuscitare economică a țării
printr-o industrializare intensivă. Este perioada
care marchează apariția celor mai multe produse
fabricate în România și când reclamele sunt
complet aservite producției de masă a Statului.
Anii 1950 au păstrat încă din măiestria vechilor
artişti plastici și ai graficienilor de dinainte de
război, dar naţionalizarea şi ideologia marxistleninistă aveau să ducă rapid spre iluzoriu ideea
de concurenţă. Pentru români, alternativele se
reduceau la o gamă mică de produse, în mare
37
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1970-1989
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
46

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.
Cu un sistem atât de restrictiv, singura formă
de publicitate rămâne mica publicitate, ca
o întoarcere în perioada “anunciurilor” din
anul 1850. Spaţiul publicitar este ocupat de
apariţia lozincilor, pancartelor, coperţilor
şi publicaţiilor cu mesaj politic implicit sau

explicit. Industrializarea forțată duce și la o
simplificare aproape dureroasă a creației și
formelor publicitare, totul fiind îndreptat la
forme de viață utilitară, disciplinată și lipsită
de orice poveste sau aspirație, s-a trecut de la
desenul artistic la cel tehnic, iar comunicarea,
adică textul, s-a redus la nivel de mesaj
la compania-mamă, adică headquartersul – Statul Român. Ca mărci de organizaţii
comerciale rămân cunoscute fabrica de
încălţăminte Guban, magazinul “La vulturul
de mare cu peştele în gheare”, mărcile
Azuga, Kandia şi Gambrinus. Mărcile atât
de cunoscute în percepţia consumatorului
român ajung să desemneze categoria de
produse din care făceau parte, de exemplu
“aragaz” pentru orice fel de dispozitiv de
gătit, “carmol” pentru orice substanţă folosită
pentru frecţie, “nivea” pentru orice fel de
cremă cosmetică pentru faţă şi mâini, Dero 47

– pentru orice detergent etc.
În perioada comunistă, singura bancă de
economii din România - CEC - era subiectul
a numeroase reclame. Până şi copiii erau
îndemnaţi să economisească fiecare leu, cu
mesaje imprimate pe coperţile caietelor.
Aproape la fel de mult erau promovate
benzinăriile - numite pe atunci PECO. O
reclamă din 1967 leagă imaginea acestora de
cea mai populară maşină a vremii în estul
Europei – Trabantul sau de motocicleta Mobra
sau de Dacie. Lipsa concurenței făcea însă
ca aceeaşi reclamă să ruleze mult timp la
televizor, chiar şi până la doi ani, lungimea
reclamelor fiind în jur de 2-3 minute și
apăreau asemenea unor scurt-metraje de
prezentare.

puținele produse la care mai aveau acces.
Simțind că a pierdut șansa de a concura cu
societatea din Vest, propaganda, sau contrapublicitatea comunistă, minimaliza valorile
capitaliste.

Mărcile din comunism nu funcționau pe o
piață concurențială, așa că nu aveau nevoie
de reclame. Scopul publicității era cu totul
altul atunci, nu de a individualiza produsele,
ci de a ilustra cât se poate de clar că în
România se producea la scară mare, calitativ,
sistematic și că își este suficientă. Reclamele
erau “dovezi” incontestabile ale industriei
românești. Raționalizarea produselor de larg
consum în anii ‘80, când Nicolae Ceaușescu
s-a ambiționat, în detrimentul propriului
popor, să plătească datoria externă, a dus
la dispariția publicității, sau, la reducerea
acesteia la îndemnuri ca românii să petreacă
timpul liber, concediul, în stațiunile balneare
sau la un popas turistic și să achiziționeze
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1990-2000
RECLAMA ROMÂNEASCĂ CAPITALISTĂ ȘI
PERIOADA DE TRANZIȚIE:
DUPĂ 1989 ÎNCEPE CONNEX LAND, GUSTUL NOU ȘI VECHI AL
PEPSI-COLA, BANCOREX, CARITAS, CALCULATOARELE FELIX

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.
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. Poate
atmosfera cea mai pregnantă cu care este
asociată intrarea României în capitalism este
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intrarea pe piaţă a brandurilor străine, în
raport cu dispariţia brandurilor comuniste.
Pentru mărcile românești supraviețuitoare,
primii ani de capitalism vor fi despre
rezistență și rebranding.
Comunicațiile, media în general, și
publicitatea însoțesc schimbările sau chiar
anticipează schimbarea. De la industria de
cosmetice, la industria produselor de consum,
băuturi (bere și whiskey) și țigări, de la
magazinele McDonald’s, la mini-revoluțiile
aduse de Connex și Dialog, la industria
autoturismului, la industria aeronautică și
companiile aviatice (British Airways, Air
France etc.), de la firmele producătoare de
pantofi sport (Nike, Puma etc.) și blugi, totul
cunoaște un marketing fără precedent. În
România a început o nouă perioadă istorică,
capitalul străin, cu tot arsenalul publicitar,

pătrunde în economia românească în ciuda
lipsei de ospitalitate față de el a regimului
instalat la București în decembrie 1989.
Presa cunoaște o metamorfoză radicală,
se trece peste noapte într-un nou registru
ideologic. Din fideli apărători ai regimului,
ziariștii invită în câteva zile românii să
cumpere produse străine.
În casele noastre pătrund spoturile care
prezintă Pepsi, Adidas, Aquafresh, Bonibon
și alte produse. Industria de autoturisme,
cu mult visata mașină străină, pătrunde
inițial în regim second-hand, care începe
să concureze până nu demult unica Dacie și
unicul Oltcit. În România, paginile ziarelor
de la începutul anilor nouăzeci invită
românii să cumpere Mercedes, Opel și alte
mașini de import germane. Atractive pentru
bărbați, în primul rând, mașinile sunt
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concurate ca ofertă de produsele cosmetice,
deosebit de tentante pentru femei, cazul
produselor Insieme sau a bonboanelor pentru
copii. O pagină aparte o scriu spoturile
pentru promovarea blugilor și mai ales a
țigărilor străine, cum au fost țigările Assos.
Românii sunt ușor de cucerit cu oferta de
televizoare, inițial cu produse second-hand,
apoi prin produse originale propuse de
celebrele firme Panasonic, Philips, Samsung,
Sony etc. Deosebit de activă se dovedește
industria IT&C, prin firmele Logic, Standard
Commercial, Ice Felix, Microcomputer,
Innovator Computer și altele. Computerul,
prin capacitatea logistică, exprimată într-o
reclamă deosebit de agresivă, cucerește rapid
piața românească.
Primul contact al românilor cu reclamele
capitaliste a fost Titan Ice, “Altă Viaţă!”, în
1990, urmat de reclamele la calculatoarele
Felix, la cremele cosmetice Norvea, Gregorio
Riso sau Adidas Torsion. “V-am prins,
vrăjitoarelor!”, este o sintagmă folosită
adesea în limbajul popular, deşi puţini îşi mai
amintesc că au auzit-o prima oară în reclama
la calculatoarele Felix.

Treptat, după o perioadă romantică,
publicitatea se profesionalizează, devine
o afacere și apar primele agenții de
publicitate, iar acest domeniu devine un
fenomen cotidian. În mai 1990 apare
prima agenție de publicitate din România,
înființată de Radu Florescu sub numele
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de Centrade, urmată apoi de Graffiti
Advertising Agency, înființată în 1991 de
Cristian Burci. Aceasta a fost urmată de
Clip Advertising tot în 1991 și de Target
Advertising, în 1994, când au început să
apară agenții de media distincte de cele de
publicitate.

comunismului, care încearcă să se
reinventeze. Pornind cu îndemnuri
mobilizatoare de a topi simbolistica
ceauşistă, reclamele primilor ani după
Revoluție ne transpun fidel într-o Românie
în care transformările şi tatonările
capitaliste sunt încă legate de trecutul
comunist.

Prima decadă postdecembristă în care
comunismul agonizant şi capitalismul
incipient convieţuiau liber consfinţit poate
fi cel mai bine ilustrată prin intermediul
reclamei. De la Partidul Unic, la 62 de
partide în 1990, multe produse şi servicii
au îndreptat privirea oamenilor spre
consumerism. Brandurile internaționale
au început să invadeze spaţiul public, dar
apar și primele semne de revigorare ale
antreprenoriatului românesc, chiar dacă
prin întreprinderi economice cel puțin
dubioase, precum Caritas. De la produse
cosmetice și farmaceutice, la pepsi și blugi,
de la industria IT-ului și a autoturismului,
la fenomenul bancar și invitații la călătorii
externe prin intermediul Agenției Tarom,
publicitatea reprezintă o cronică a istoriei
postcomuniste, a frustrărilor acumulate
în timpul regimului totalitar și aspirațiilor
fără margini.
Marile branduri internaţionale de
cosmetice, maşini sau alimente se întâlnesc
cu mărcile românești supraviețuitoare
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DUPĂ 1990
REINVENTAREA BRANDURILOR ȘI A
ANTREPRENORIATULUI ROMÂNESC

Pentru cele mai multe branduri româneşti de
calibru povestea a început să fie scrisă acum
mai bine de jumătate de secol, în perioada
comunistă. Există şi puţine cazuri în care
povestea datează de acum aproape 300 de
ani. Aceste istorii nu doar că încă se mai
spun, dar în cele mai multe cazuri se traduc
în prezent în vânzări anuale de zeci, chiar
sute de milioane de euro. În ceea ce priveşte
brandurile noi care s-au impus pe piaţă în
ultimii circa 20 de ani, cele mai multe au
atacat domenii dinamice precum IT&C,
domeniul bancar, dar și al produselor de larg
consum sau nişe de piaţă încă neexplorate la
maximum.
Dacia, Arctic, Borsec, Timişoreana, Braiconf,
Antibiotice, Rom, Gerovital, Eugenia,
Napolact, Pegas sau fabrica de porțelanuri
Apulum (fosta Porțelanul) sunt doar zece
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dintre cele mai puternice branduri româneşti
cu istorie. Dintre ele, Timişoreana, brand
fondat în 1718, este nu doar cel mai vechi,
dar şi printre puţinele, alături de Borsec,
care nu au fost create şi popularizate în
comunism, iar românii le-au redescoperit
“gustul” printr-o poziționare pe piață
ingenioasă și în ritm cu vremurile. Pentru
alte branduri, atragerea consumatorilor din
noua generaţie nu a fost o problemă, pentru
că a venit sub umbrela unor nume mari
din Europa, care garantau deja calitatea şi
fiabilitatea produselor, cum este cazul Dacia,
preluată de francezii de la Renault, sau al
electrocasnicelor Arctic, preluate de grupul
turc Arcelik.

Aşa au renăscut ciocolata ROM, Eugenia
sau chiar pufuleţii Gusto (a căror soarta

a fost ameninţată în anii ‘90 de “snack”uri la pungi multicolore). Alte branduri
de renume sunt Guban şi Antilopa,
întreprinderi relativ prospere acum
care, chiar dacă vând mai puţin pe piaţa
internă, vând foarte mult în străinătate,
Guban produce peste 10.000 de perechi
de încălţăminte pe lună. De asemenea,
Adesgo, un brand românesc definitoriu,
producătorul numărul unu de ciorapi
de damă, a fost cumpărat de o firmă
olandeză şi vinde în ţara sub marca
Diamond.
Printre supraviețuitori care au făcut
față cu brio perioadei de tranziție se mai
numără berile Ciucaș, Ursus și Azuga,
vinurile Murfatlar, Dero, o marcă devenită
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substantin comun, sinonim cu „detergentul“.
În 1995, Unilever a achiziţionat fabrica
din Ploieşti, dar şi portofoliul de mărci şi
produse. Dero a intrat în epoca modernă prin
ambalaj, sistem de producţie şi comunicare,
dar i s-a păstrat specificul de marcă „100%
românească“.
În toate timpurile, fie că vorbim de epoca
antebelică, interbelică, comunistă sau
capitalist, ideea de brand sau de marcă
națională a îndrumat consumatorul spre o
singură certitudine: garanția unei calități
superioare și a constanței producţiei. Un
brand înseamnă o certitudine, o recunoaștere,
o identitate locală sau globală și vine la pachet
cu povestea, fie a inițiatorului, a procesului
de fabricație sau a poziționării care spune
ceva despre statutul social sau stilul de viață
al cumpărătorului, iar această percepție nu
s-a schimbat nici măcar în comunism, când
logourile, mai ales cele ale firmelor străine
erau egale cu sentimentul libertății și al
alegerilor și înseamnă cu atât mai mult acum,
când ne întoarcem din nou privirea spre casă,
spre ce-am avut și ce-am pierdut sau ce putem
reclădi în materie de mărci naționale.
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JOC ȘI JOACĂ
LA DRUM CU ARICI POGONICI ȘI PITICOT
ÎN CĂUTAREA ANILOR DE INOCENȚĂ ROMÂNEȘTI

Meşteşugarii şi industriaşii României
interbelice nu au prevăzut sfârşitul fabricării
jucăriilor autohtone atunci când au
deschis fabricile şi atelierele. Confiscate de
comunişti, au ajuns o adevărată industrie.
În 1960, Romania avea opt fabrici care
manufacturau obiecte din lemn sau tablă sau
tipăreau cărţi, dar aveau şi secţii speciale
de jucării. Întreprinderea 9 Mai din Lugoj
făcea stropitori, jucării cu cheiţă şi carusele,
Cooperativa Tehno-Metalica Bucureşti, jucării
mecanice, biciclete, triciclete şi trenuleţe,
Fabrica de Mase plastice MAP Oradea
turna jucării din plastic, Cooperativa Arta
Lemnului - figurine, trenuleţe şi jocuri din
lemn, Fabrica Steaua Roșie din Râșnov, jocul
de Domino, iar Agatex Timişoara - trenuleţe,
tamburine şi alte jucării din metal. La fel şi
Metaloglobus din Bucureşti care, în plus, mai
producea si jucării pe arcuri, jucării din pluş,
telefoane, mini maşini de cusut şi pistoale.
Iar celebra Arădeanca făcea sute de modele
de păpuşi. Toate aceste fabrici exportau 80%
din producţie, iar jucăriile lor ajungeau în anii
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60 si 70 să le concureze calitativ pe cele din
Occident. Înfiinţată în 1923 de industriaşul
austriac Weiss Manfred, Metaloglobus
producea ambalaje metalice, cazane, numere
stradale si felinare pentru ţările arabe. După
naţionalizare, muncitorii se specializează şi în
inoxuri, fermoare şi cartuşe de vânătoare, iar
în 1965 deschid secţia de jucarii. 4-5 milioane
de căţei, pisoi şi veveriţe de pluş sau puşti,
mitraliere, trompete şi tamburine din fier
erau produse anual aici. Fabrica devine celebră
datorită autobuzului ONT, replica în miniatură
a celui adevărat de la Oficiul Naţional pentru
Turism. Era jucăria care se epuiza prima în
librării în anii 70. De pe aceeaşi banda iese şi
celebra maşină de cusut Rodica, funcţională
până în zilele noastre.
La Arad, o altă fabrică de jucării a intrat
oficial în faliment, după 65 de ani de viaţă:
Arădeanca, cel mai vechi producător autohton
de păpuşi. Deţinută de SIF Muntenia, păpuşile
produse aici erau visul oricărei fetiţe. Tot
atunci fabrica începe să producă celebra

păpuşă-negresă. Se spune că până în anii 90
fiecare fetiţă din România avea acasă câte o
negresă. Păpuşile de la Arădeanca erau atât de
apreciate încât în anii 80 mergeau la export
nu doar în ţările sovietice, ci şi în Marea
Britanie. Un alt exemplu este Cooperativa
Meşteşugărească Arta Lemnului, care, pe
lângă mobilă şi artizanat, produce din 1968, şi
jucării. Timp de 30 de ani a făcut numărători,
figurine din lemn, leagăne, cai-balansoar,
trenuleţe şi cuburi pentru clădit. Ioan Nicolau
a inventat zeci de jocuri de carton comuniste
- COLORAMA, JOCUL PROVERBELOR
HAZOASE, JECO, ANIMALE DE PE
CONTINENTE, puzzle-uri, clădiri şi cartiere
făcute din cartonaşe sau ZOO ALFABET.
Ceea ce crea el pe hârtie se tipărea în serie la
Timişoara.
În magazinele din România ajung, imediat
dupa 1990, jucării chinezeşti cu baterii,
colorate, atrăgatoare şi extrem de ieftine.
Lovitura de graţie pentru fabricile de jucării
românești, care intră rând pe rând în faliment.
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CUVÂNT DIN PARTEA PARTENERILOR
1. Primăria Sectorului 3
Robert Negoiță, Primar

Printre prioritățile mele principale, în cele
două mandate de primar, s-au numărat
atât organizarea unui număr cât mai mare
de evenimente culturale, dar și sprijinirea
și realizarea unui dialog cu reprezentanții
societății civile. Sunt mândru că, în ultimii
ani, Sectorul 3 al Capitalei a devenit un model
pentru alte administrații locale la acest capitol.
Prin acordarea de finanțări nerambursabile
de la bugetul local ne-am propus susținerea
unor idei și proiecte cu beneficii directe în
comunitatea locală, pe trei axe de interes:
educație, tineret și sport. Proiectul de față este
unul dintre ele.
Am remarcat cu plăcere faptul că în 2019,
spre deosebire de anii anteriori, proiectele
depuse evidențiază o mai bună poziționare
a grupurilor țintă, precum și corelarea
cu unele dintre inițiativele Primăriei
Sectorului 3. De exemplu, proiectul Asociației
INACO „Consiliere vocațională cu privire la
meseriile viitorului, învățământ profesional și
dual pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a
din școlile generale ale Sectorului 3” este
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corelat cu campania de promovare derulată de
noi referitoare la învățământul dual. Un alt
exemplu sunt proiectele Asociației Părinților
Isteți din anul 2017 și 2018, „Grădinițe fără
bullying” și „Școli fără bullying”, care au
condus la crearea unei inițiațive legislative care
a vizat modificarea Legii Educației naționale,
Legea 1/2011( initiativa a fost adoptata de
Senat si este transmisă spre promulgare
președintelui Romaniei.
Sunt proiecte valoroase, care nu doar că
promovează idei generoase, dau rating
obiectivul nostru principal: dezvoltarea
comunității locale din Sectorul 3.
2. ARCUB – Centrul Cultural al
Municipiului București
Lucian Ghimiși – Director General

Înființat în 1996, ARCUB - Centrul Cultural
al Municipiului București este o instituție
finanțată de Primăria Municipiului București
care promovează identitatea culturală a
orașului în toate formele sale de expresie
artistică. Misiunea sa ca centru cultural
multidisciplinar al oraşului Bucureşti
este să mențină un dialog constant între

cultura instituționalizată și scena creativă a
metropolei contemporane.
Cu o experiență de peste 20 de ani de
activitate, ARCUB susține în fiecare an peste
200 de proiecte proprii, în parteneriat sau
finanțate, evenimente care au misiunea să
satisfacă diversitatea nevoilor bucureștenilor
și să aducă în oferta culturală din București un
echilibru între clasic și inovator. Evenimentele
ARCUB cu tradiție, care aduc arta în stradă
de mai bine de 15 ani, adună sute de mii
de bucureșteni la concertele Bucharest
Jazz Festival, la binecunoscutul Festival
Internațional de Teatru de Stradă București
B-FIT in the Street! sau la singurul festival al
luminii din București, Spotlight.
De-a lungul timpului, ARCUB a fost un
partener constant al unor evenimente cu
tradiție pe scena culturală a Bucureștiului – de
la Festivalul Național de Teatru, la SoNoRo
sau Les Films de Cannes à Bucarest și continuă
să susțină, în calitate de partener, numeroase
alte proiecte, printre care și găzduirea acestui
muzeu temporar dedicat publicității și
brandurilor românești.
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3. LIDL România
Oana Radu – Marketing Director

Lidl îndrăgește tradițiile românești și susține,
de ani buni, producătorii locali. Tocmai de
aceea, de-a lungul anilor, am construit mai
multe proiecte în jurul colaborării cu furnizorii
români, cum sunt campaniile Cămara Noastră
sau #trecipeproaspăt pentru Piața Lidl. Am
mers mai departe și am creat diverse activări
Cămara Noastră în jurul gastronomiei
tradiționale, precum restaurantul La Iordache,
urmat de Muzeul Cămărilor Românești sau
Muzeul Bucatelor Ascunse. Iar anul acesta,
suntem parteneri ai programului Sibiu Regiune
Gastronomică Europeana 2019, aducând astfel
pe rafturile magazinelor noastre și produse din
această regiune.
Mai mult, ne propunem să surprindem
constant publicul prin campanii capabile
să trezească emoții și să ofere experiențe
memorabile, aducând un suflu nou
tradiționalului. Cu aceste idei am pornit la
drum, alături de echipa Mullen, atunci când
am început să conturăm proiectul Casa Lidl și
ne bucurăm că a prins viață atât de frumos.
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4. Patria Bank
a-și creea propriul drum. Este vorba si de
Codruţ Nicolau - Director General Adjunct, creativitate și resursele necesare acesteia.
Divizia Comercială
Și ce sursă mai bună pentru dezvoltarea
creativității poate fi, dacă nu proiectele
culturale care deschid noi perspective, creează
legături și oferă oportunități de învățare?
De aceea susținerea proiectelor culturale
Zi de zi prin Patria Bank și Patria Credit
este deosebit de importantă. Aduc inspirație,
intrăm în legătură cu antreprenori români mai dezvoltă simțul creativ, generează idei noi
mari sau mai mici. Fermieri, legumicultori,
constructive. Da, cultura și antreprenoriatul
transportatori, crescători de păsări, florari
au ceva în comun: construiesc identități 100%
sau producători de ape minerale. Fiecare pune
românești. Noi le susținem pe amândouă.
umărul la dezvoltarea economiei României,
creează locuri de muncă și aduc un plus, acolo
unde poate alții ar fi văzut un minus. Ei sunt
“brandul” nostru de țară. Sunt dovada vie
că România poate multe, mai multe decât
tehnologie și IT. Este pe primele locuri în
topul țărilor producătoare de cereale, are
ape minerale și alte produse vândute peste
hotare. Și mai mult decât atât sunt cei care
creează viitorul. Prin muncă și implicare, prin
creativitate și determinare. Mai mult sau poate
mai puțin cunoscut, fiecare brand românesc ne
formează identitatea națională antreprenorială.
Poate sunt multe încă de dezvoltat la această
identitate si noi credem în ea și în cei care o
construiesc. În Patria Bank facem asta de peste
15 ani. Pentru că viziunea noastră este a unei
patrii în care românii și antreprenorii muncitori
și cinstiți își găsesc locul și sprijinul pentru

5. Napolact
Răzvan Orbulescu - Director Marketing,
FrieslandCampina România

6. Digi | RCS & RDS
Povestea unui campion european cu
rădăcini în România

De mai bine de 110 de ani, Napolact este unul
dintre cei mai importanți producători de
lactate. Din bătrâni umblă vorba că Napolact
s-a numit mai întâi Atelierul lui Vlad, iara asta
se întâmpla de mult, pe la 1905. Producător
de unt și brănză de vacă s-a transformat în
“Intreprinderea de Industrializare a Laptelui
Cluj” odată cu naționalizarea din 1948,
Napolact s-a născut ca brand în 1955 și a
devenit brand național în 1990. În inima
poziționării brandului este laptele din Ardeal,
un produs care se distinge nu doar prin textura
sa, ci și prin onestitate.
Relativ recent, cu toții – piețe, branduri,
oameni de marketing – am intrat în ceea ce
numesc «era adevărului»: spunem ce facem
și facem ce spunem. Consumatorii noștri, și
în special aceia ai Napolact, așteaptă asta,
iar parteneriatul cu ei constituie prioritatea
noastră. Știm că înainte de a perfecționa un
lucru, trebuie să îl înțelegem pe deplin, iar la
urma urmei, decât să faci un lucru prost, mai
bine nu il faci deloc, iar noi il facem de fiecare
dată, la fel de conștiincioși și pasionați.ne
bucurăm că a prins viață atât de frumos.

Grupul Digi | RCS & RDS este unul dintre
operatorii tradiţionali de cablu de top
în Europa, cu peste 15 milioane unităţi
generatoare de venit (RGU) în România,
Ungaria, Spania și Italia. În ultimii ani,
compania noastră a investit sume importante
în dezvoltarea uneia dintre cele mai extinse
și moderne reţele de fibră optică din regiune,
facilitând accesul a peste 7,8 milioane de
locuințe din România și Ungaria la servicii de
calitate superioară.
În ţară, suntem lideri de piață pe segmentele
”televiziune prin cablu” și ”internet fix” și de
11 ani ne aflăm pe prima poziție în preferințele
de portare ale utilizatorilor de telefonie mobilă
și date mobile.
Cunoscută pentru evoluţia sa accelerată
pe o piaţă extrem de competitivă cum este
industria comunicaţiilor electronice, compania
s-a poziţionat ca un pionier în domeniul
serviciilor convergente. În 2007, Digi a fost
primul operator telecom care a lansat servicii
integrate (fixe și mobile) și singurul de pe piaţă
care avea o ofertă atât de diversificată.
Pentru Digi | RCS & RDS, strategia de business

nu este o promisiune, este un fapt bazat pe
o istorie de succes, pe servicii de calitate de
care beneficiază milioane de clienţi din 4 ţări
europene (România, Ungaria, Spania și Italia).
De aceea, în cei 26 de ani de existență, am
inovat constant și am fost printre primii care
au adoptat cele mai revoluționare tehnologii,
cum ar fi tehnologia 5G, lansată în România în
iunie 2019.
Digi | RCS & RDS figurează în topul cele mai
valoroase branduri din România, potrivit
studiului Brand Finance, cu o creștere de
9,5% a valorii brandului, la 203 milioane
EUR, față de iar din 2019, brand-ul a intrat
și în Top 300 Telecom la nivel mondial. La
această poziționare a contribuit și investiția
în construcţia unui trust media bazat pe
conţinuturi de cea mai înaltă calitate, adaptate
diverselor tipuri de media – televiziune, radio,
online.
Grupul deţine singura televiziune Ultra HD
din România, Digi 4K, televiziunea de știri
Digi 24, 4 televiziuni de sport HD, Digi Sport
1, 2, 3 și 4, Film Now (pay-TV), 3 televiziuni
de documentare, Digi World, Digi Life și Digi
Animal World, televiziunile muzicale UTV, Hit
Music Channel, Music Channel, posturile de
radio Digi FM, Pro FM, Chill FM și Dance FM.
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COLECȚIONARI ȘI COLECȚII PRINCIPALE
1. Florian Ciobanu
RECLAME VECHI ROMÂNEȘTI
1840-1995

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, organizând numeroase expoziții
în țară și fiind și protagonistul proiectului
Made in RO: 100 ani de branding românesc,
organizat de Asociația ESCU în 2018. 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.
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
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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
inclusive produse, ambalaje sau diverse
obiecte folosite în campanii. Noi nu suntem
nemuritori, dar reclamele pot deveni.“
2. Cristian și Mihai Dumitru
ASOCIAȚIA MUZEUL JUCĂRIILOR

ASOCIAŢIA MUZEUL JUCĂRIILOR a fost
creată la iniţiativa unui grup de entuziaşti
iubitori şi păstrători, încă din anii ‘60, ai
propriilor jucării care, pe parcursul a patru
decenii au strâns şi au colecţionat nenumărate
jucării aparţinând diferitelor generaţii.
La Muzeul Jucăriilor încercăm să adunăm
jucăriile pe care le-au avut copiii din România
în ultimii o sută de ani, fiind fabricate atât
în țară, cât şi în alte părți între anii 19301980. În cea mai mare parte jucăriile au fost
achiziţionate din România în ultimii 40 de
ani şi probabil vor trezi amintiri plăcute în
rândul părinţilor. Până la găsirea unui sediu
permanent pentru expunerea colecțiilor

Muzeul Jucăriilor am început prezentarea
acestui proiect în cadrul unor expoziții
temporare în toată țara. Fiecare jucărie are o
poveste a ei, fiecare jucărie a fost martora unei
emoţii, a unei lacrimi sau a unui vis împlinit.
Unele jucării s-au ascuns în sacul lui Moş
Crăciun sau al lui Moş Gerilă, altele au stat
cuminţi în cizmuliţele cremuite din holul casei.
Unele au fost cumpărate cu ultimul bănuţ
scuturat din portofel, altele au stat radioase
in vitrinele magazinelor de lux sau pe tarabele
reci ale pieţelor, unele au ascultat, poate,
muzica veselă din bâlciuri, dar toate, absolut
toate jucăriile noastre au fost martorele unui
zâmbet.
ASOCIAŢIA MUZEUL JUCĂRIILOR doreşte
realizarea unui muzeu virtual al jucăriilor în
care fiecare “păstrător” al unui prieten drag al
copilăriei poate să-l expună alături de o mică
poveste.

3. Eduard Péter
BERCENI MUSEUM – CARTIERUL
COPILĂRIEI NOASTRE

Cartierul din România care strânge zeci
de mii de like-uri pe Facebook. Va avea în

curând propriul muzeu. Un tânăr a strâns pe
Facebook o comunitate cât un cartier. Eduard
Péter a ţinut să adune laolaltă oameni care au
copilărit, ca el, în faimosul Berceni. Eduard
este un bucureştean născut, crescut şi trăit
în faimosul cartier al Capitalei, care a creat o
comunitate virtuală pe Facebook intitulată
„Berceni, cartierul copilăriei mele“, care a
strâns peste 65.000 de like-uri. Pornind de la
îndemnul lui Eduard, oamenii care îndrăgesc
Berceniul postează aici imagini vechi şi
actuale, cu obiecte, jocuri şi alte lucruri din
comunism care le-au marcat anii de început.
„Amintirile copilăriei, asta au găsit aici
oamenii. Sunt legat ombilical de acest cartier.
Iar decizia de a face ceva pentru Berceni a venit
cumva firesc. Cartierul nu avea o identitate, era
nevoie de o comunitate care să se construiască
în jurul acestui nume.”
El a început întâi să colecţioneze diferite
obiecte de pe vremea comunismului care să-i

aducă aminte de copilărie. „Căutam aceste
amintiri din copilărie. Şi cum le căutam:
printre cunoscuţi, în casele lor, şi pe internet.
Şi am început să le adun. Azi primeam un
bibelou, mâine cumpărăm un televizor
Diamant, şi tot aşa. Până am reuşit să adun o
mulţime de lucruri care au toate legătură cu
copilăria noastră.”

de service, documente de provenienţă,
cărţi tehnice și manuale de electronică şi
electrotehnica şi multe altele. Consideră
că România are cu ce să se mândrească ca
producător în acest domeniu şi că industria
autohtonă ar trebui promovată mult mai
intens, iar toate generaţiile merită să cunoască
aparatura Made în RO.

4. Alexandru Stoian
REVISTA-MAGAZIN ONLINE “SUNTEM
ROMÂNIA”

Alexandru Stoian este un pasionat avid al
industriei electronice și tehnice românești,
deținând o colecţie impresionantă de peste
500 de aparate electronice fabricate atât
în România, cât și în afară, dorindu-și să
construiască un muzeu de sine stătător cu
tema “Industria electronică românească”.
Colecţia sa conţine radiouri, telefoane,
calculatoare de birou şi de buzunar, homecomputere, televizoare, staţii de emisierecepţie, pick-up-uri, magnetofoane,
casetofoane şi chiar mixere audio, cărţi
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DESPRE ASOCIAȚIA ESCU:

ECHIPA

COLECȚIONARI ȘI COLECȚII PRINCIPALE:

Andreea Dănescu - Manager de proiect
Alina Ciulei - Manager de producție
Dorian Obreajan - Manager de comunicare
Aniela Ariton - Concept Grafician
Vadim Ciocazan - Grafician
Valentin Micu - Fotograf
Cristian Tureac - Scenografie și producție
Teodora Florică - Manager Social Media
Andrei Angelescu - Producător Video
Cosmin Chiriță, Adrian Ierulescu - Traineri

Florian Ciobanu // Reclame Vechi Românești 1840-1995
Cristian și Mihai Dumitru // Asociația Muzeul Jucăriilor
Eduard Peter // Berceni Museum - Cartierul Copilăriei Noastre
Alexandru Stoian // Revista-magazin online “Suntem România”

MULȚUMIRI SPECIALE
Mioara Matei, Cosmin Barbu, Marina Belea - Primăria Sectorului 3
Lucian Ghimiși, Silviu Cristian Voicu, Vlad Tănase - ARCUB
Dragoș Bădiceanu - LIDL
Ștefania Cristescu și Vera Ularu - Patria Bank
Anca Roman, Ana Diceanu - FrieslandCampina Romania
Mihaela Păduroiu, Florin Nemeș, Luiza Domnișoru - DIGI RCS&RDS
Dragoș Vasile - Apropo TV
Alina Teodorescu - Centrul Cultural EXPO ARTE
Ștefan Trițescu - 123 Promoționale
Anca Călugărițoiu - Ursus Retro
Dan Manoliu - TVR
Linda Willy - consultant și prieten al Asociației ESCU
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*Tuturor prietenilor și colecționarilor particulari care ne-au donat,
împrumutat sau ajutat să găsim diverse obiecte pentru muzeu

DOCUMENTARE ȘI FOTOGRAFII:
*În acest album am încercat să prezentăm o documentare subiectivă, ca
o trecere în revistă a celor mai importante aspecte legate de publicitatea
și brandurile românești, privite într-o formă succintă la nivel estetic,
ideologic și socio-economic. Orice corecții și completări sunt mai mult decât
binevenite, muzeul în sine este o lucrare în continuu lucru.

CREDIT FOTOGRAFII:
Reclame Vechi Românești 1840 - 1995
CIMEC - Institutul de Memorie Culturală

Asociația Muzeul Jucăriilor
Banca de Reclame Vechi
Dan Tudoroiu

Asociaţia ESCU înseamnă
Educaţie, Societate, Cultură,
Umanitate. Suntem o organizaţie
nonguvernamentală tânără,
independentă, apolitică, nonprofit, înființată în anul 2005,
cu obiectivul principal de a
îmbunătăţi nivelul cultural şi
educaţional al publicului din
ţară. Principala noastră direcţie
de activitate este dezvoltarea
ofertei culturale din spaţiul
public românesc prin proiecte
inovatoare care au ca misiune
susținerea practicilor culturale la
nivel național și multidisciplinar.
Asociația noastră operează la
intersecția dintre creativitate,
artă și antreprenoriat cultural,
organizând evenimente,
programe educaționale, cercetare

experimentală și suport
pentru producția proiectelor
artistice, precum și programe
de mentorat în diplomație și
relații internaționale. Misiunea
noastră este să construim punți
de comunicare între creatori și
vizionari din România și din
restul lumii și să le oferim o
plajă emergentă de platforme
ce facilitează schimbul de
expertiză, care promovează
multiculturalismul, dialogul
intercultural, cercetarea și
dezvoltarea audienței. Ne-am
propus să facem cultura mai
accesibilă publicului larg, printr-o
strategie bine definită, axată
pe un proces de familiarizare
treptată a acestuia cu elemente
ce aparţin patrimoniului

cultural internaţional material şi
imaterial.
Proiectele noastre de referință,
axate pe domenii precum
diplomația culturală și publică,
relații internaționale, publicitate
și branding, sunt World
Experience Festival, NATO Youth
Academy, Diplomatic Backstage
Program și Made in RO: muzeu
temporar de publicitate și
branduri românești, ediția a
doua a Made in RO:100 ani de
branding românesc.
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Gheorghe Cosma, Afișul Românesc, Ed. Meridiane, București, 1980.
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Iași, 2007 și O istorie ilustrată a publicității românești, Editura Tritonic,
București, 2002.
Ioan Scurtu, Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică, Editura
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Web:
Facebook:
Instagram:
Mail:

www.muzeulpublicitatii.ro // www.asociatiaescu.ro
www.facebook.com/muzeulpublicitatii/
www.instagram.com/muzeulpublicitatii/
asociatiaescu@gmail.com
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