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 Ideea acestui proiect a apărut in primul rând din necesitatea 
emoțională de a nu lăsa să dispară complet o persoană atât de importantă 
din viața mea, tatăl meu, arhitectul Ion Popa, pe care l-am pierdut la vârsta 
de 10 ani. În al doilea rând, faptul că am copilărit într-o atmosferă în care arta, 
arhitectura și designul ocupau un loc important m-a făcut sa îmi pun întrebări 
privind ambientul diferit de ceea ce vedeam în jur. Am înțeles că toate acestea 
erau motivate de noțiunea de design, de care tatăl meu își legase preocupările și 
scopul activităților sale. 
 
 Când am crescut, am devenit artistă vizuală și datorită faptului 
că tatăl meu m-a considerat artistă încă de la începutul școlii primare, când 
începusem să desenez constant. Mai departe, deși nu am optat pentru design ca 
profesie, am considerat ca fiind “normale” interacțiuni între varii profesii, echipe 
interdisciplinare și cercetare transdisciplinară. Apoi am aflat că acestea nu erau 
și încă nu sunt o practică “normală”, ci o calitate a familiei din care proveneam.
 
 După o lungă documentare pentru acest proiect, deși existau 
relativ puține informații din perioada respectivă și puține arhive la care puteam 
apela, prin intermediul unor interviuri cu foști colegi sau studenți, s-a conturat 
posibilitatea recuperării lui ca una din personalitățile din perioada de pionierat 
a designului și a învățământului de design bucureștean, anul 2020 fiind anul 
comemorativ al celor 30 ani de la dispariția sa. 
 
 Așadar, printr-o serie de gesturi, pe care eu le consider performative, 
am încercat să stabilesc corespondențe cu proiecte ale tatălui meu, către modul 
lui de a interacționa cu lumea și către rezolvarea de probleme prin instrumente 
tipice designului. Un astfel de gest performativ a fost conceperea unei școli de 
vară în care studenți la diferite discipline aveau să colaboreze pentru a crea un 
produs necesar pentru copiii din mediul rural al României și anume o interfață 
mai prietenoasă pentru conținutul pedagogic școlar: jocul educațional.
 
 Acest concept a fost inspirat de proiectul Designul televizoarelor 
portabile de la Institutul de Arhitectură ”Ion Mincu” din 1976-1977, inițiat de 
Studio DA, al cărui membru fondator era și tata, și care răspundea problemelor 
de adaptare a produselor industriale românești la o concurență internațională 
prin interacțiunea între studenți la patru facultăți și colaborarea cu o 
întreprindere.
 
 De asemenea, un alt punct de pornire pentru școala de vară a fost 
un proiect de avangardă, consider eu, coordonat de tatăl meu în calitate de 
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lector la Institutul de Arte Plastice din București, lucrarea de diplomă numită 
Jocul, alt mijloc de comunicare. Este vorba despre proiectul lui Mihai Nazarie, 
Dan Velescu și Radu Vișan prin care aceștia formulau 10 jocuri cu diferite 
posibiltăți de interacțiune între jucători, inclusiv aceea în care jucătorii inventau 
ei înșiși un joc. 

 De altfel, Radu Vișan este cel care a avut ideea pentru un proiect 
comemorativ Ion Popa, în urma expoziției 50 Design UNArte. O istorie vizuală a 
școlii de la București (1969-2019) de la Muzeul Național de Artă al României și a 
fost consultant în acest proiect, fapt pentru care îi sunt foarte recunoscătoare.
 
 Doresc să îmi exprim recunoștința pentru toți cei care s-au implicat 
în această aventură, fie prin împărtășirea unor materiale de arhivă, fie prin 
menționarea unor nume de studenți ai lui Ion Popa cu care am încercat apoi să 
intru în contact, fie prin sprijinul lor necondiționat în organizarea evenimentelor, 
cum ne-a fost oferit de arhitecta Ileana Tureanu, președinta Uniunii Arhitecților 
din România.

 Îmi manifest speranța în faptul că, în urma acestui proiect și a 
altora ce vor urma, activitățile de pionierat în design ale tatălui meu vor deveni 
cunoscute noilor generații de designeri, artiști, arhitecți și altor profesioniști, și, 
de asemenea, își vor găsi locul binemeritat în istoria designului românesc.

Delia Popa
Octombrie 2020
București
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Foreword

 The idea of this project primarily occurred from the emotional 
necessity to not completely let go of such an important person in my life, my 
father, the architect Ion Popa, whom I lost at the age of 10. Secondly, the fact 
that I grew up in an atmosphere where art, architecture and design occupied 
a significant place made me wonder about the environment that was different 
from what I saw around me. I understood that all this was motivated by the 
notion of design, to which my father had linked his pursuits and the purpose of 
his activities.
 
 As I grew up, I became a visual artist also due to the fact that 
my father saw me as an artist from the beginning of primary school, when I 
started drawing quite a lot. Furthermore, although I did not opt for design 
as a profession, I considered interactions between various professions, 
interdisciplinary teams and research across disciplines as “normal”. Then I found 
out that these were not and still are not a “normal” practice, but a quality of the 
family I came from.

 After extensive research for this project, although there was 
relatively few information from that period and few archives that I could use, 
through interviews with former colleagues or students, the possibility arose to 
recover him as one of the personalities of the pioneering period of design and 
of Bucharest design education, the year 2020 being the commemorative year of 
30 years since his demise.

 Therefore, through a series of gestures, which I consider 
performative, I tried to establish associations with my father’s projects, towards 
his manner of interacting with the world and towards solving issues through 
typical design tools. One such performative gesture was conceiving a summer 
school where students in several disciplines would collaborate to create a 
product necessary for children in rural Romania, namely a friendlier interface for 
pedagogical school content: the educational game.

 This concept was inspired by the project Design of portable TV sets 
developed at the “Ion Mincu” Institute of Architecture in 1976-1977, initiated by 
Studio DA, among whose founding member was also my father. It attempted 
to adapt Romanian industrial products to international competition by the 
interaction between students at four universities and the collaboration with an 
enterprise.
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 Also, another starting point for the summer school was what I 
consider an avant-garde project coordinated by my father as a lecturer at the 
Institute of Fine Arts in Bucharest, the diploma thesis called The Game, Another 
Means of Communication. I am referring to the project of Mihai Nazarie, Dan 
Velescu and Radu Vișan via which they formulated 10 games with different 
possibilities of interaction among players, including one in which the players 
themselves invented a game.

 Radu Vișan was actually the one who came up with the idea for a 
commemorative project about Ion Popa, after viewing the exhibition 50 Design 
UNArte. A Visual History of the School of Bucharest (1969-2019) at the National 
Museum of Art, MNaR, and also served as a consultant in this project, for which 
I am very grateful to him. 

 I would like to express my gratitude to all those who were involved 
in this endeavor, either by sharing archive materials, or by mentioning the 
names of Ion Popa’s students with whom I then tried to get in touch, or by their 
unconditional support in organizing events, as offered to us by the architect 
Ileana Tureanu, Chairwoman of the Union of Architects of Romania.

 I hope that, as a result of this project and others that will follow, my 
father’s pioneering design activities will become known to the next generations 
of designers, artists, architects and other professionals, and they will also find 
their well-deserved place in the history of Romanian design.

Delia Popa
October 2020 
Bucharest
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 Din creuzetul ideologic al socialismului european – cu rădăcini în 
mișcarea Arte și Meserii (Arts and Crafts) de la sfârșitul secolului al XIX-lea, 
căreia i s-au adăugat industrializarea și ideea de reformă socială pentru mase – 
s-au decantat o nouă profesie și o nouă disciplină de studiu, consolidate în plină 
mișcare modernă: profesia de designer și domeniul designului.

  România reprezintă un studiu de caz pentru design, înțeles în sens 
larg, cu particularități privind cel puțin felul în care a luat naștere învățământul 
superior în plin regim comunist (după instaurarea sa în 1945). De asemenea, 
modul în care s-au intersectat arhitecți, artiști și economiști relevă o mică 
istorie locală, din care am ales să cercetăm câteva direcții. Una dintre ele este 
exemplificată de practica profesională și pedagogică a arhitectului Ion Popa în 
perioada 1972-1990: de la absolvirea Institutului de Arhitectură “Ion Mincu” din 
Bucureşti și până la dispariția sa prematură în 1990, când era lector universitar 
la Secția de Forme Industriale (redenumită Design în 1990) a Institutului de Arte 
Plastice “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, actuala Universitate Națională de 
Arte (UNArte).1

 Pentru început, vom schița contextul. Apariţia învăţământului 
superior de design în România, în anii 1970, a fost în conjuncţie cu legitimarea 
profesiei de designer într-un sistem socialist la care au contribuit eforturile 
arhitecţilor de educaţie modernistă, ale pictorilor și specialiştilor din domeniul 
artei şi ale reprezentanţilor oficiali (care au promovat noţiunea de design în 

Ion Popa, carnet de student, Institutul de 
Arhitectură  „Ion Mincu” din Bucureşti 

Arhiva Alba Delia Popa

Ion Popa, student card, “Ion Mincu” 
Institute of Architecture in Bucharest 

Alba Delia Popa Archive
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relaţie directă cu industrializarea socialistă), convinşi de necesitatea designului 
pentru industrie şi calitatea vieţii.

 În România regimului comunist, apariția primei forme de educație 
superioară în design (denumit oficial forme industriale sau estetică industrială), 
la București, în 1969, se leagă de “deschiderea” pe care partidul comunist a 
permis-o timp de un deceniu (în perioada “dezghețului” din 1964-1974)2 și se 
înscrie în concepția statului socialist – potrivit căreia designul legitima industria 
și industrializarea. Complexitatea designului a făcut dificilă integrarea lui strictă 
în sistemul superior de învăţământ artistic, de arhitectură sau politehnic, 
reflectând, în fapt, problematica internațională din perioada postbelică.

 Astfel apar secţiile Forme Industriale în cadrul Institutului de Arte 
Plastice din Bucureşti (1969), din Cluj (1971), precum şi departamente de design 
în liceele de artă din Bucureşti şi Timişoara (1969), ce preiau într-o formă 
adaptată programa de învăţământ elaborată la Bauhaus şi formează primele 
generaţii de designeri angajaţi în industria socialistă. Ni se pare important că, în 
1969, în aceeaşi perioadă cu fondarea Catedrei de Studiul Formei (STUFO) de la 
Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” din Bucureşti (IAIM), se înfiinţează Secţia 
de Forme Industriale în cadrul Facultăţii de Arte Decorative a Institutului de 
Arte Plastice din Bucureşti (IAP).

 Fondarea secției de la București se datorează efortului susţinut 
depus de un grup de practicieni pasionaţi, arhitecţi şi artişti, în special pictori, 
care lucrau împreună în diferite proiecte. Ei au pregătit terenul pentru educația 
superioară în design şi s-au format odată cu studenţii: arh. Paul Bortnowski 
(preda la Catedra de Scenografie de la Arte şi era oficial angajat al Teatrului 
Naţional din Bucureşti; primul şef de catedră al Secţiei de Forme Industriale, 
1969–1975?); pictorii Ion Bitzan (profesor remarcabil și dedicat; inițial lector la 
Catedra de Scenografie de la Arte, titularizat la Forme Industriale în 1975; apoi 
şef de catedră al Secţiei de Forme Industriale în perioada 1977–1990; decan 
al Facultăţii de Arte Decorative şi Design în perioada 1990–1997) şi Vladimir 
Şetran; graficianul Ion Hainoroc Constantinescu (emigrat în Suedia în 1978).

 În aceste circumstanțe, grupului iniţial de profesori i s-au asociat 
pentru diverse perioade arhitecţii Anton (Tony) Dâmboianu (conf. arh. la 
Institutul de Arhitectură din Bucureşti), Adrian Vişan (1971?, pasionat de design 
auto, emigrat în Franța în 1973), Romeo Simiraș (1973-1976), Ion (Nelu) Popa și 
Vlad Calboreanu.3
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 Născut în 1944, într-un sat din județul Ilfov, dintr-o familie de țărani 
agricultori, Ion Popa, dotat cu o minte pasionată de învățare și de întâlnirea 
cu idei noi, a absolvit IAIM București în 1972 la clasa prof. Anton Dâmboianu, 
arhitect de orientare funcţionalistă, care a condus în anii 1960 atelierul 
de design/mobilier/decoraţie. El a fost angajat în același an la Centrul de 
consulting în creaţie industrială, ambalaje şi promovarea produselor din cadrul 
Facultății de Comerţ Exterior de la Academia de Studii Economice (ASE) din 
București, unde va lucra în perioada 1972-1976. Ulterior organizării Seminarului 
Naţional de Design din 1974, la invitația lui Ion Bitzan, arhitectul Popa devine 
colaborator al secției de design a IAP București (1974-1976) și apoi cadru didactic 
titular (1976-1990).

 Diplomele primei promoţii de absolvenţi de la București (1973) 
au fost susținute la Asociaţia Română de Marketing (AROMAR, “asociaţie 
cu caracter obştesc şi cu obiective de promovare a exporturilor” de produse 
românești4, fondată în 1971). Liviu Mureșan, secretar AROMAR, a organizat o 
serie de reuniuni interdisciplinare “unde discuţiile erau axate în principal pe 
definirea statutului nostru profesional şi relaţia dintre design şi marketing”5. La 
aceste dezbateri au fost prezenţi, printre alții: profesorii Paul Bortnowski, Anton 
Dâmboianu, Ion Popa, proaspăt arhitect absolvent, arhitectul Mircea Corradino 
(va emigra în Franța la mijlocul anilor 1970) şi unii dintre absolvenţii primei 
promoții de designeri de la București (dintre care Decebal Scriba, Mihai Maxim, 
Cristian Tatoli şi Antonio Albici).

AROMAR work meeting /
reunion, ASE, Bucharest, 

1973. from left to 
right: Ion Popa, Mircea 

Corradino, Mihai Maxim, 
Anton Dâmboianu, Paul 

Bortnowski
Photo: Decebal ScribA

Decebal ScribA Archive

Şedintă de lucru / reuniune AROMAR, ASE, Bucureşti, 1973. de la stânga la dreapta: Ion Popa, Mircea 
Corradino, Mihai Maxim, Anton Dâmboianu, Paul Bortnowski. Foto Decebal Scriba 

Arhiva Decebal Scriba
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 În 1973, probabil tot pe fondul “dezghețului”, ia naștere studioul 
de design DA (Design și Arhitectură), format din arhitecții Ion Popa, Vlad 
Calboreanu (cu care Ion Popa fusese coleg de facultate în promoții diferite), 
Francisc (Franz) Echeriu (emigrat în Germania în 1984), Romeo Simiraş 
și arhitectele Marica Solomon și Alba Delia Popa6. Studio DA a reușit să 
funcționeze în perioada 1973-1979 asemeni unui grup informal, interdisciplinar, 
care a lucrat la proiecte de design și arhitectură (inclusiv competiții 
internaționale), încercând să exercite o profesie liberală într-un sistem profund 
antiliberal ce înregimenta arhitecții în institutele de proiectare. 

 Pare a se contura existența unor grupuri informale, cu activitate 
diferită, dar cu aceleași preocupări în design, care s-au intersectat în practica 
profesională și, într-un final, au contribuit la consolidarea educației superioare 
în design. Remarcăm arhitecți, deschizători de drumuri, unii cu pregătire în 
perioada modernității interbelice (arhitecți de formație modernistă precum Paul 
Bortnowski sau Anton Dâmboianu), alții educați în “modernitatea socialistă” 
(precum arhitecții Ion Popa și Vlad Calboreanu). Cu toate acestea, specialiştii 
au fost puţini şi s-au implicat atât în educaţie, cât şi în promovarea acestei 
discipline complexe în medii cu o relevanţă directă (economie, marketing) 
şi în structurarea profesională a designerilor. Sistemul economic centralizat 
funcţiona în baza unei economii non-concurenţiale, axate pe un plan cincinal 
întocmit de instituţii socialiste, fără corespondenţă cu realitatea şi nevoile 
oamenilor; în acest context, marketingul intern pare o noțiune paradoxală, iar 

Architect Ion Popa, 
AROMAR membership card 
Alba Delia Popa Archive

Arh. Ion Popa, 
legitimația de membru 
AROMAR
Arhiva Alba Delia Popa
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marketingul extern o soluție la promovarea economiei socialiste.

 Arhitectul Ion Popa a dat dovadă de spirit întreprinzător, cu o 
bună capacitate de organizare și abilități de comunicare, fiind cel care va iniția, 
negocia cu succes și obține comenzi și contracte economice de la întreprinderi 
socialiste de stat atât pentru Studio DA, cât și ulterior pentru Secția de Design a 
IAP București. De asemenea, în calitate de cadru didactic, el va obține posturi în 
cercetare pentru absolvenți de design, încercând să demonstreze aplicabilitatea 
practică, în industria socialistă, a acestei noi profesii.

 De-a lungul acestei perioade, el va realiza, uneori în colaborare, 
proiecte de arhitectură, mobilier și ambientare (de exemplu, mobilier 
pentru Galeria “Căminul Artei” a Uniunii Artiștilor Plastici în 1974 sau Clubul 
Diplomaților din București, mobilier urban pentru Primăria Sectorului 2 din 
București – ceasul cu aspect brutalist de lângă magazinul Bucur Obor)7, 
proiectare de expoziții naționale și internaționale, diverse studii și proiecte 
de design; va elabora comunicări științifice etc. În paralel, Ion Popa va avea și 
scurte colaborări pentru concepția grafică a unor reviste economice (1970-1976). 

 Una dintre cele mai importante acţiuni la care a participat Ion 
Popa a fost pregătirea Seminarului Naţional de Design (SND) la Bucureşti, 
în februarie 1974. Prin temă (“Design şi dezvoltare economică”) şi subiectele 
abordate, seminarul transmitea și viziunea designerilor români asupra integrării 
şi dezvoltării designului în România; la un cincinal distanţă după SND ia fiinţă şi 
Centrul Român de Design (1979), o entitate receptată ambivalent de designeri. 

 Organizarea seminarului, finalizat cu un volum tipărit (coperta, 
creată de arh. Romeo Simiraș, se bazează pe o identitate tricoloră ce sublinia, 
poate, dorinţa de a contribui la fondarea și afirmarea designului în România), 
a fost sprijinită de AROMAR și a beneficiat de susținerea Profesorului Costin 
Murgescu, Director al Institutului de Economie Mondială, vicepreședinte 
AROMAR. În fapt, dincolo de reprezentanţii oficiali ai ministerelor și instituțiilor, 
în inițierea și organizarea SND s-au implicat energic arhitecții Ion Popa și Vlad 
Calboreanu, alături de ceilalți colegi din grupul informal de design Studio DA; 
de asemenea, au fost invitaţi să participe la coordonare şi Paul Bortnowski, 
Constantin Flondor, Virgil Salvanu, Paul Constantin etc.8
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National Design Seminar, Round Hall, 
Palace Hall, Bucharest, 1974. Organizing 

team (from left to right): Francisc 
(Franz) Echeriu, Ion (Nelu) Popa, Marica 
Solomon, unknown student, Ani Simiraș, 

Romeo Simiraș, Ștefan Mâșu (director 
in the Ministry of Foreign Trade, vice-

president of AROMAR), Vlad Calboreanu; 
below: Alba Delia Popa

Alba Delia Popa Archive

Seminarul Naţional de Design, Sala 

Rondă, Sala Palatului, București, 1974. 

Echipa de organizare (de la stânga la 

dreapta): Francisc (Franz) Echeriu, 

Ion (Nelu) Popa, Marica Solomon, stud. 

necunoscut, Ani Simiraș, Romeo Simiraș, 

Ștefan Mâșu (director în Ministerul 

Comerțului Exterior, vice-președinte 

AROMAR), Vlad Calboreanu; 

jos: Alba Delia Popa
Arhiva Alba Delia Popa

National Design Seminar, Bucharest, 1974: 
communications (architect Ion Popa on the right)
Alba Delia Popa Archive

Seminarul Naţional de Design, București, 1974:  
comunicări (arhitectul Ion Popa în dreapta)
Arhiva Alba Delia Popa

National Design Seminar, 
Bucharest, 1974: cover of 
the publication, graphic 
design by architect Romeo 
Simiraș
Alba Delia Popa Archive

Seminarul Naţional de 
Design, București, 1974: 
coperta publicației, 
concepție grafică arh. 
Romeo Simiraș
Arhiva Alba Delia Popa
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 Credem că este relevant de menţionat iniţiativa şi efortul 
arhitecţilor și al arhitectelor, auto-organizaţi în atelierul de design Studio DA, 
de a continua practic una dintre temele propuse la SND din 1974: cum poate fi 
dezvoltat din perspectiva designului televizorul românesc alb-negru9, destinat 
pieței interne, dar și celei externe (unde câștigau teren televizoarele color). În 
perioada 1976-1977, arhitecţii Studio DA, împreună cu studenți la arhitectură, 
design și politehnică, au analizat posibilitatea ca televizoarele portabile Sport, 
produse de Electronica Bucureşti, să poată fi recarosate din lemn şi plastic. 
Rezultatul studiului, finanţat de Ministerul Industriei Electrotehnice (MIEt) şi 
având la bază o cercetare de piaţă, a fost făcut public în expoziţia de prototipuri 
Design experiment de la Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” Bucureşti (IAIM, 
1977). Iniţiativa grupului DA s-a lovit de inerţia sistemului socialist care nu avea 
o motivaţie pentru a regândi produsele şi proiectul nu a avut urmări practice, 
fiind respins de industrie. 10
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Fotografii de la expoziţia Design experiment (februarie 1977, IAIM Bucureşti), o iniţiativă sTudio DA privind 
designul de televizoare portabile româneşti alb-negru. Arhiva Vlad Calboreanu

Photos from the exhibition Design experiment (February 1977, IAIM Bucharest), an initiative of da studio regarding the 
design of Romanian black and white portable TV sets. Vlad Calboreanu Archive
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 Începând cu 1974, în calitate de profesor de atelier la IAP București, 
Ion Popa a îndrumat și coordonat o serie de proiecte cu teme importante 
pentru societatea și industria socialistă. De exemplu, o contribuţie într-un 
proiect contractat de IAP Bucureşti pentru Întreprinderea de Echipamente 
Periferice Bucureşti (IEPER) este cea a studentului Emil Huştiu. Funcţionând 
într-un colectiv coordonat de arhitectul Ion Popa, Huştiu realizează în 
1978-1979 macheta funcţională pentru un sistem de introducere a datelor, 
calculatorul SID 100.11

 

Emil Huştiu, SID 100 Computer, first 
model, year IV/1978–1979, supervisor 

Architect Ion Popa, contract with 
the Bucharest Peripheral Equipment 

Company (IEPER)
Emil HuştiU Archive

Emil Huştiu, Calculatorul SID 100, 
prima machetă, anul IV/1978–1979, 

îndrumător arh. Ion Popa, contract 
cu Întreprinderea de Echipamente 

Periferice Bucureşti (IEPER) 
Arhiva Emil Huştiu

Photo with the professors from the 
school of Decorative Arts, deparTmenT 

of indusTrial forms (from left to 
right): Ion Popa, Vlad Calboreanu, 
Vladimir Şetran, Ion Bitzan, 1979 

(1980), Bucharest (Dalles Hall, 
Quadrennial of Decorative Arts), 

photo: Emil Huştiu
Emil Huştiu Archive

Fotografie cu profesorii de la Facultatea de Arte Decorative, specializarea Forme industriale 
(de la stânga la dreapta): Ion Popa, Vlad Calboreanu, Vladimir Şetran, Ion Bitzan, 1979 (1980), 

Bucureşti (Sala Dalles, Quadrienala Artelor Decorative), foto: Emil Huştiu. Arhiva Emil Huştiu
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 O situație de excepție pentru școala de la București (atât la nivel 
de colectiv de autori, cât și la nivel de recunoaștere internațională dincolo de 
enclava socialistă din Europa de Est) o constituie un proiect de diplomă din 
1979, coordonat de arhitectul Ion Popa, având ca temă designul pentru jocuri. 
Autori sunt Mihai Nazarie, Dan Velescu şi Radu Vişan, absolvenţi ai promoţiei 
1979. Conceptul original se bazează pe capacitatea de comunicare a jocului ca 
fenomen cultural; proiectul conține 10 jocuri divizate în trei categorii (jocuri 
bazate pe reguli fixe, jocuri cu reguli pe care jucătorii le adaptează și jocuri fără 
reguli pe care jucătorii le inventează). În 1981, România participă la Congresul 
Internaţional de Design (Helsinki) cu acest proiect şi obţine Marele Premiu Icsid 
1980-1981 (International Council of Societies of Industrial Design, organism 
profesional fondat în 1957) acordat celor trei designeri pentru proiectul Jocul, 
alt mijloc de comunicare, la tema ”Design pentru comunităţi”.12 Chiar dacă 
se întâmpla sporadic, trebuie remarcat faptul că absolvenții de design şi-
au încercat forţele, în funcţie de constrângerile sistemului, trimiţând direct 
proiectele proprii la prestigioase concursuri internaţionale.13

 

 

Mihai Nazarie, Dan Velescu, Radu Vişan, Design în sfera jocului, proiect de diplomă, 
coord. arh. Ion Popa, 1979. Marele Premiu ICSID 1981. Arta nr 9, 1979, p. 8

Mihai Nazarie, Dan Velescu, Radu Vişan, Design in the field of the game, diploma project, 
Coordinating Architect Ion Popa, 1979. ICSID Grand Prize 1981. Arta no. 9, 1979, p. 8
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 Diplomele de absolvire pe care le-a coordonat erau axate, în 
majoritate, pe teme cu impact social, de exemplu: concept de caroserie pentru 
utilitara Estafette Renault (absolvent Radu Teodorescu, coord. Ion Popa 
și Vladimir Șetran, 1979); aparatură electronică şi componente electronice 
(absolvent Nestor Alexandru, conducător arh. Ion Popa, 1978); Dacia 1300 – 
caroserie modificată (absolvent Vlad Angelescu, coordonator arh. Ion Popa, 
1978).

 Printre puţinele încercări originale de pionierat în design (unicat 
şi serii mici), care se suprapun cu eforturile arhitecţilor, se numără și setul 
de mobilier – masă şi fotolii, din mahon şi piele –, creat de Ion Popa şi Vlad 
Calboreanu (1982-1986) în mai multe versiuni (cu destinație individuală, pentru 
conversație și odihnă; pentru hol de hotel, baruri etc.). Executat în serii mici 
(vândute inclusiv prin magazinele Fondului Plastic), mobilierul era compus din 
măsuţă joasă şi fotolii cu structura de susținere în secţiune elipsoidală.14 Acest 
set era proiectat în două variante, în funcție de forma cotului de îmbinare, care 
era rotundă sau cu muchii (de fapt e un sfert de tor, cu fațete sau simplu)15.  
Proiectul de mobilier va fi răsplătit în 1983 cu Premiul pentru calitate estetică 
deosebită la Expoziţia Republicană de Design de la Bucureşti. 

Set de mobilier: masă joasă și fotolii pentru conversație, Ion Popa şi Vlad Calboreanu Expoziţia 
Republicană de Design (Sala Dalles, Bucureşti, dec. 1982-ian. 1983)
Arhiva UNArte

Furniture set: low table and armchairs for conversation, Ion Popa and Vlad Calboreanu. 
Republican Design Exhibition (Dalles Hall, Bucharest, Dec. 1982-Jan. 1983)
UNArte Archive
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Furniture set: low table and armchairs for conversation, Ion Popa and Vlad Calboreanu. Republican Design 
Exhibition (Dalles Hall, Bucharest, Dec. 1982-Jan. 1983). UNArte Archive

Set de mobilier: masă joasă și fotolii pentru conversație, Ion Popa şi Vlad Calboreanu. Expoziţia Republicană 
de Design (Sala Dalles, Bucureşti, dec. 1982-ian. 1983). Arhiva UNArte
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 Un proiect valabil de design, care schițează în subsidiar un alt 
subiect de cercetare (cel al intersectării cu politicul) și un alt destinatar al 
designului din societatea socialistă (nomenclatura), este reprezentat de o 
comandă pentru mobilier și interfață în cazul unui sistem computerizat de şah. 
Programul de joc om-mașină era deja proiectat, iar Ion Popa și Vlad Calboreanu 
au gândit și realizat un sistem mobil de mobilier pliabil, în timp ce un student la 
design a rezolvat tema tablei de șah.16

 
 O altă direcție profesională în care s-a implicat activ arhitectul 
Ion Popa este cea de organizare de expoziții semnificative de design. El este 
cel care și-a adus contribuția, alături de Vlad Calboreanu, în calitate de co-
organizator și expozant, la pregătirea primei ediţii a Expoziţiei Republicane de 
Design de la Bucureşti (Sala Dalles, decembrie 1982 – ianuarie 1983), cu peste 
200 de participanţi şi 2000 de lucrări. Creată după modelul trienalelor milaneze, 
aceasta a constituit un eveniment valoros pentru disciplina designului (la nivel 
de educaţie şi lucrul în producţie) şi, mai ales, a fost prilej pentru expunerea 
publică a produselor create de designeri români. 

Foldable furniture for computerized chess 
system, Ion Popa and Vlad Calboreanu, 1987
UNArte Archive

Mobilier pliabil pentru sistem computerizat de 
şah, Ion Popa şi Vlad Calboreanu, 1987
Arhiva UNArte
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 Înființarea primei forme de învățământ superior de design, Forme 
Industriale, în România comunistă, în 1969, reflectă, pe lângă problematica 
ideologică, și o problematică internațională a profesiei. Ne referim la încercarea 
de a așeza în tipare pedagogice o profesie al cărei cadru se definește acum, 
chiar dacă linia de demarcație între arhitectură și design este imprecisă în 
teorie și în practică. O profesie pe care, în cazul României, designeri și arhitecți 
sau arhitecți și designeri au practicat-o sub forma destinelor individuale, într-
un sistem politic totalitar (cu o ideologie doar aparent negociabilă și benefică 
practicii în design) asemenea arhitectului-designer Ion (Nelu) Popa.
 

 Republican Design Exhibition, 
Dalles Hall, Bucharest, 
Dec. 1982-Jan. 1983, entrance
UNArte Archive

Expoziţia Republicană 
de Design, Sala Dalles, 
Bucureşti, 
dec. 1982-ian. 1983, intrare
Arhiva UNArte

Arhitectul Ion Popa: foto și fișa personală cu 
semnătură olografă. Secţia Design, Uniunea 

Artiștilor Plastici/ Dosar de titularizări, 1986

Architect Ion Popa: photo and personal file with 
handwritten signature. Design Section, fine 

arTisTs union / Tenures file, 1986
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Kitchen furniture, Arch. Ion Popa, 1984, produced by 
Aurel Bucureșteanu, republican design exhibition, 
dalles hall, 1985 - 1986
Alba Delia Popa Archive

Mobilier de bucătărie, arh. Ion Popa, 1984, executat de 
Aurel Bucureșteanu, expoziția republicană de design, 
sala dalles, 1985 - 1986 
Arhiva Alba Delia Popa
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Urban furniture: clock 
for the area of   the 

housing complex and the 
Bucur Obor department 

store in Bucharest, 
architect Ion Popa, 1980
phoTos: Emilian Săvescu 

Alba Delia Popa Archive

Mobilier urban: ceas 
pentru zona ansamblului 

de locuințe și a 
magazinului universal 

Bucur Obor din București, 
arh. Ion Popa, 1980. 

FoTo: Emilian Săvescu
Arhiva Alba Delia Popa

Streetcar body design for the city of 
Constanța, Architect Ion Popa, 1985. 
executed by URAC/“Atelierele Centrale” 
Repair Plant - Bucharest Transport Company. 
Design Section, 
Fine Artists union / Tenures file, 1986
phOTO: EMILIAN SĂVESCU

Design de caroserie tramvai pentru orașul 
Constanța, arh. Ion Popa, 1985.
executat de URAC/ Uzina de Reparații 
„Atelierele Centrale”  Întreprinderea de 
Transport București.  Secţia Design, Uniunea 
Artiștilor Plastici/ Dosar de titularizări, 
1986, 
FOTO: EMILIAN SĂVESCU
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 Tema acestui articol ce comemorează 30 de ani de la moartea arhitectului Ion 
(Nelu) Popa se află în conexiune cu expoziția aniversară 50 Design UNArte. O istorie vizuală 
a școlii de la București (1969–2019)/ A Visual History of the Bucharest School (1969–2019), 
coordonator proiect Dinu Dumbrăvician, curatoare Mirela Duculescu & Cristina Sabău, 
identitate vizuală Radu Manelici, design expozițional Radu Manelici & Roland Kunst, organizator 
Universitatea Națională de Arte București (Muzeul Național de Artă al României, București, 24 
oct.–29 nov. 2019). Modelată ca un jurnal de proces educațional având în centru, ca prim strat 
de lectură, școala-atelier, expoziția a celebrat jumătate de secol de la nașterea primei forme de 
învățământ superior de design din România, în cadrul Institutului de Arte Plastice din București.

www.unarte.org

“Tot ceea ce omul produce, este mai întâi creat (proiectat, dezvoltat, planificat, 

intenţionat) şi tot ceea ce omul planifică (proiectează, construieşte) dobândeşte o 

semnificaţie pentru economie, societate şi mediu. 

Calitatea vieţii, utilizarea resurselor materiale şi bunul mers al societăţii umane sunt 

în strânsă legătură cu această capacitate de a crea medii şi produse. Ca niciodată 

înainte DESIGNUL joacă un rol critic în răspunsul la exigenţele dictate de nevoile 

umane, ritmul de evoluţie şi aspiraţiile economice.”

(Statutul Consiliului Internaţional al Societăţilor de Design Industrial – ICSID)

Ion Popa, Vlad Calboreanu, Francisc Echeriu şi Romeo Simiraş, arh., Centrul de 

Consulting în creaţie industrială, ambalaje şi promovarea produselor, Facultatea de 

Comerţ Exterior, “Design şi dezvoltare,” comunicare, Seminarul Naţional de Design. 

Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1974. 25-39. [extras]:

“(…) Având în vedere atribuţiile la care ne-am referit, credem că este necesar să 

informăm acest for asupra unei posibile activităţi de design. În acest sens propunem: 

1. elaborarea unei activităţi iniţiale de documentare şi prospectare concretizată 

într-un studiu complex în legătură cu capacităţile de acţiune ale designului.

2. Includerea în prognozele pe termen lung a aportului său în economie şi societate.

Ţelul nostru comun este construirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate. 

Prezenţa noastră în această acţiune de o mare importanţă, aportul forţelor 

specializate în design semnifică atitudinea de înaltă răspundere şi conştiinţă socialistă 

a designerilor români. Designul este un bun social, un bun cultural şi o posibilitate de 

educaţie, el aparţine în mod organic viitorului României.”
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Note

1  Ion (Nelu) Popa (1944, sat Crețești, jud. Ilfov–1990, București). Arhitect, absolvent al Institutului de 
Arhitectură “Ion Mincu” din Bucureşti (1972, coord. prof. Anton Dâmboianu, catedra Arhitectură de 
interior), repartizat după absolvire la Trustul de Construcții al Oficiului Economic “Carpați” București; 
arhitect la Centrul de consulting în creaţie industrială, ambalaje şi promovarea produselor, Facultatea 
de Comerţ Exterior, Academia de Studii Economice (1972–1976); membru al studioului de design DA 
(1973–1979). Din 1976 cadru didactic titular la Institutul de Artă “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, Secţia 
Forme Industriale [Design]. Ion Popa a fost membru PCR (1967-1989) şi secretarul adjunct al BOB (Biroul 
Organizaţiei de Bază a PCR) din IAP Bucureşti (1979-1983). Ion Popa se înscrie în PCR în 1967 pentru a 
putea pleca din România într-un tur al Europei cu bicicleta.
 
2 Funcţionarea societăţii româneşti sub regimul comunist a cunoscut o relaxare a dogmelor marxist-
leniniste în perioada 1965–1974, când Nicolae Ceauşescu preia puterea în fruntea Partidului Comunist 
Român şi proclamă principii de deschidere către Occident şi consolidarea societăţii socialiste. 

3 Vlad Ion Calboreanu (n. 1946, Bucureşti). Arhitect, absolvent al Institutului de Arhitectură “Ion Mincu” 
din Bucureşti (1970, prof. Anton Dâmboianu), arhitect la Institutul de Studii şi Proiectări pentru Construcţii 
pentru Agricultură şi Industrie Alimentară/ISPCAIA din Bucureşti (1970–1978). Membru al studioului de 
design DA (1973–1979). Din 1978 cadru didactic titular la Secţia de Forme Industriale (Design), Facultatea 
de Arte Decorative şi Design, Institutul de Artă “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, unde îndrumă ateliere, 
studii şi proiecte de diplomă. După 1990, designer liber-profesionist, membru al Secţiei de Design a Uniunii 
Artiștilor Plastici.

4 Notă privind activitatea de design, 1980 (?), ANIC, fond UAP, dosar Secţia Documentare Design 42/1971-
1976, fila 55.

5 Corespondenţă cu designerul Decebal Scriba (absolvent în 1973 al primei promoţii de la Bucureşti), iunie 
2012.

6 Declarație a Albei Delia Popa (nume de fată Calboreanu), prin bunăvoința Deliei Popa, august 2020.

7 Execuția stâlpilor de susținere din inox a fost realizată de întreprinderi din București, iar cadranul ceasului 
a fost comandat la Fabrica de emailuri Mediaș. Completările ulterioare, care nu aparțin lui Ion Popa și 
proiectului original, sunt inadecvate (gard de împrejmuire cu lanț susținut de stâlpișori sub forma unor 
ceasuri miniaturale). Declarație a Albei Delia Popa, prin bunăvoința Deliei Popa, august 2020.

8 Seminarul Naţional de Design, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.

9 Alte teme autoasumate erau: rezolvarea “bucătăriei pentru români”, soluţii pentru creşterea calităţii vieţii 
în mediul rural etc. Interviu cu Vlad Calboreanu, octombrie 2013.

10 Modelele-prototip au fost predate către Întreprinderea Electronica şi distruse la cutremurul din 4 martie 
1977. Arhitecţii găsiseră un producător din Copşa Mică care producea granule din plastic pentru injectarea 
în matriţă. Interviu cu Vlad Calboreanu, octombrie 2013.

11  Emil Huştiu, absolvent Bucureşti, promoţia 1978/1979, corespondenţă iulie 2013.
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12 Proiectul a fost prezentat de designerul Constantin Marinescu (absolvent în 1973 al primei promoţii de la 
Bucureşti) şi şeful Secţiei de Design a UAP în revista Arta ca “un prestigios succes al designului românesc”. 
Constantin Marinescu, “Design 1981 – Icograda, Icsid, Ifi” (Helsinki) Arta, nr. 9, 1981, p. 18. La congres au 
participat din partea României, prezentând rapoarte, designerul Alexandru Ghilduş (Întreprinderea Optică 
Română), Constantin Marinescu (Centrala industrială de pielărie, cauciuc, încălţăminte) şi Radu Vişan 
(Uzina Automatica).

13 De exemplu, Dragoş Gheorghiu (absolvent în 1979 al școlii de la Bucureşti) este premiat ex aequo de 
către Icsid la Kyoto în 1982 pentru proiectul Walkart – an instrument of today’s communication, în cadrul 
concursului cu tema “Design for Communities: Communication and the Development of the New Media”. 
De asemenea, în 1984 participă la Kyoto cu proiectul Tangram – video portabil.

14  Mahonul era procurat de la Fabrica de Furnir din Constanţa care vindea aşa-numitul ”rest-cuţit”.  
Interviu cu Vlad Calboreanu, octombrie 2013.

15  Interviu telefonic cu Vlad Calboreanu, prin bunăvoința Albei Delia Popa, august 2020.

16 Comisionarul era un membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român care a solicitat, prin 
intermediul Primăriei Sectorului 2 din București, o comandă pentru Nicolae Ceaușescu, pasionat de diverse 
sporturi, printre care și șah. Piesele de șah erau inspirate după lucrări de Constantin Brâncuși. Interviu 
telefonic cu Vlad Calboreanu, prin bunăvoința Albei Delia Popa, august 2020.



            Mahogany and leather armchair, one of two variants, presented by architect Vlad Calboreanu, 1985/1986. Design Section, Fine 
Artists union / Tenures file, 1986.

Fotoliu din mahon și piele, una din cele două varianTe prezentate de arh. Vlad Calboreanu, 1985/1986. Secţia Design, Uniunea 
Artiștilor Plastici/ Dosar de titularizări, 1986.
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The Contribution of the architect Ion Popa to the design education 
and practice in socialist Romania (1972-1990)

Mirela Duculescu

 A new profession and field of study were decanted from the 
ideological melting pot of European socialism – rooted in the Arts and Crafts 
movement of the late 19th century, to which were added industrialization and 
the idea of social reform for the masses –, consolidated during the height of the 
modern movement: the profession of designer and the field of design.
 
 Romania represents a case study for design, understood in a broad 
sense, with particularities regarding at least the way in which higher education 
was born during the height of the communist regime (after its establishment 
in 1945). The way in which architects, artists and economists intersected also 
reveals a small local history, from which we chose to research several directions. 
One of them is exemplified by the professional and pedagogical practice 
of the architect Ion Popa during the period 1972-1990: from his graduation 
from the “Ion Mincu” Institute of Architecture Bucharest until his premature 
disappearance in 1990, when he was a university lecturer in the Department of 
Industrial Forms (renamed Design in 1990) of the “Nicolae Grigorescu” Institute 
of Fine Arts of Bucharest, the current National University of Arts (UNArte).1

 To begin with, we shall outline the context. The emergence 
of higher education in design in Romania, in the 1970s, was related to the 
legitimization of the design profession within a socialist system to which 
the efforts of architects with modernist education, as well as painters and 
specialists in the field of art and official representatives (who have promoted 
the notion of design directly linked to socialist industrialization) had a 
contribution, convinced by the necessity of design for industry and the quality 
of life.
 The appearance of the first form of higher education in design 
(officially called industrial forms or industrial aesthetics) in Romania under the 
communist regime, in Bucharest, in 1969, is linked to the “openness” which the 
communist party allowed for one decade (during the “thaw” from 1964-1974)2 
and enrolled in the conception of the socialist state – according to which design 
was legitimizing the industry and industrialization. The complexity of design 
challenged its strict integration in the higher system of artistic, architectural 
or polytechnic education, actually reflecting the international issues of the 
postwar era.
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 Thus take form the Department of Industrial Forms within the 
Institute of Fine Arts of Bucharest (1969) and the one in Cluj (1971), as well 
as design departments in the art high schools in Bucharest and Timişoara 
(1969), which appropriate the education curriculum developed at Bauhaus in 
an adapted format, and train the first generations of designers employed in 
the socialist industry. It seems significant to us that, in 1969, at the same time 
with the founding of the Department of the Study of Form (STUFO) at the 
“Ion Mincu” Institute of Architecture of Bucharest (IAIM), the Department of 
Industrial Forms was established within the School of Decorative Arts of the 
Institute of Fine Arts of Bucharest (IAP).
 
 The founding of the Bucharest department is due to the sustained 
effort of a group of passionate practitioners, architects and artists, especially 
painters, who were collaborating on various projects. They set the scene for 
higher education in design and trained concurrently with the students: the 
architect Paul Bortnowski (he was teaching in the Department of Scenography 
at the School of Arts and was officially employed by the BNT; the first head 
of the Department of Industrial Forms, 1969–1975?); the painters Ion Bitzan 
(remarkable and dedicated professor; initially a lecturer at the Department 
of Scenography at the School of Arts, tenured in Industrial Forms in 1975; 
afterwards head of the Department of Industrial Forms in 1977–1990; Dean 
of the School of Decorative Arts and Design during 1990–1997) and Vladimir 
Şetran; the graphic artist Ion Hainoroc Constantinescu (emigrated to Sweden in 
1978).
 
 Under such circumstances, the initial group of professors was 
joined for various periods by the architects Anton (Tony) Dâmboianu (associate 
architect at the Institute of Architecture in Bucharest), Adrian Vişan (1971?, a 
passionate of car design, emigrated to France in 1973 ), Romeo Simiraș (1973-
1976) and the architects Ion (Nelu) Popa and Vlad Calboreanu3.

 Born in 1944, in a village in Ilfov county, in a family of farmers, 
Ion Popa, endowed with a passionate mind for learning and for encountering 
new ideas, graduated from IAIM Bucharest in 1972 in the class of prof. Anton 
Dâmboianu, an architect of functionalist orientation, who led the design/
furniture/decoration studio in the 1960s. He was employed the same year at 
the Consulting Center in Industrial Creation, Product Packaging and Promotion 
within the Faculty of Foreign Trade at the Academy of Economic Studies (ASE) 
in Bucharest, where he would work from 1972 until 1976. After organizing the 
National Design Seminar in 1974, at the invitation of Ion Bitzan, the architect 
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Popa became a collaborator of the Design Department of IAP Bucharest (1974-
1976) and then a tenured teacher (1976-1990).
 
 The diplomas of the first class of graduates from Bucharest 
(1973) were awarded at the Romanian Marketing Association (AROMAR, 
“an association that serves the common purpose and has as objectives 
the promotion of exports” of Romanian products4, founded in 1971).  Liviu 
Mureșan, AROMAR secretary, organized a series of interdisciplinary meetings, 
“where discussions focused mainly on defining our professional status and the 
relationship between design and marketing”. 5 These debates were attended, 
among others, by: professors Paul Bortnowski, Anton Dâmboianu, Ion Popa, 
a newly graduated architect, architect Mircea Corradino (he would immigrate 
to France in the mid-1970s) and some of the graduates of the first class of 
designers from Bucharest (among which Decebal Scriba, Mihai Maxim, Cristian 
Tatoli and Antonio Albici).

 The design studio DA (Design and Architecture) was set up in 
1973, probably also due to the “thawing”, and consisted of architects Ion Popa, 
Vlad Calboreanu (with whom Ion Popa had been a colleague), Francisc (Franz) 
Echeriu (immigrated to Germany in 1984), Romeo Simiraş, Marica Solomon and 
Alba Delia Popa6. Studio DA managed to operate between 1973 and 1979 as an 
informal, interdisciplinary group, working on design and architecture projects 
(including international competitions), seeking to pursue a liberal profession in a 
profoundly anti-liberal system which recruited architects in design institutes.
 
 There seemed to have been several informal groups, with various 
activities, but with the same design pursuits, which intersected in professional 
practice and, in the end, contributed to the consolidation of higher education 
in design. We notice architects, pioneers, some with training during the 
interwar modernism (modernist architects such as Paul Bortnowski or Anton 
Dâmboianu), others educated in ”socialist modernity” (such as architects Ion 
Popa and Vlad Calboreanu). Nevertheless, specialists were few and involved 
both in education and in promoting this complex discipline in environments 
of direct relevance (economics, marketing) and in the professional structuring 
of designers. The centralized economic system operated on the basis of a 
non-competitive economy, focused on a five-year plan drawn up by socialist 
institutions, with no correspondence to reality and the needs of the people; 
in such context, internal marketing seems a paradoxical notion and external 
marketing a solution to promote the socialist economy.
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 The architect Ion Popa proved to possess an entrepreneurial spirit, 
with a good capacity for organization and communication skills, being the one 
who would initiate, negotiate and successfully obtain orders and economic 
contracts from socialist state enterprises both for Studio DA and subsequently 
for the Design Department of the Institute of Fine Arts. As a teacher, he would 
also obtain research positions for design graduates, attempting to prove the 
practical applicability of this new profession in the socialist industry.
 
 Within this period, he would carry out, sometimes in collaboration, 
architectural, furniture and interior design projects (e.g. furniture and interior 
design for the “Căminul Artei” Art Galleries of the Fine Artists’ Union in 1974 
or the Bucharest Diplomats’ Club; urban furniture for the City Hall of District 
2 in Bucharest: the clock of brutalist likeness next to the Bucur Obor store 
complex)7, design of national and international exhibitions, various studies and 
design projects; he will write scientific papers, etc. In parallel, Ion Popa would 
have short collaborations for the graphic design of certain economic magazines 
(1970-1976). 
 
 One of the most important endeavors in which Ion Popa 
participated was the organizing of the National Design Seminar (SND) in 
Bucharest, in February 1974. Through the theme, ”Design and economic 
development”, and the addressed topics, the seminar also conveyed the vision 
of Romanian designers on the integration and design development in Romania; 
the Romanian Design Center (1979) was set up five years after SND and the 
entity was ambivalently received by designers.
 
 The organization of the seminar, finalized with a printed publication 
(the cover, created by architect Romeo Simiraș, is based on a tricolor identity 
maybe highlighting the desire to contribute to the founding and affirmation 
of design in Romania) was supported by AROMAR and benefited from the 
support of Professor Costin Murgescu, Director of the Institute of World 
Economy, AROMAR Vice President. Beyond the official representatives of 
the ministries and institutions, the architects Ion Popa and Vlad Calboreanu 
were energetically involved in the initiation and organization of SND, together 
with the other colleagues from the informal Studio DA design group; Paul 
Bortnowski, Constantin Flondor, Virgil Salvanu, Paul Constantin were also 
invited to participate in the coordination.8

 We believe it is relevant to mention the initiative and the effort of 
the architects, self-organized in the design group Studio DA, to continue one of 
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the themes proposed at SND in 1974: how could the Romanian black and white 
television9 be developed in view of design, destined for the domestic market, 
but also the external one (where color TV sets were gaining ground). During 
1976-1977, the architects of Studio DA, together with students of Architecture, 
Design and Polytechnics, analyzed the possibility that Sport portable TV 
sets, produced by Electronica Bucharest, could be re-shelled from wood 
and plastic. The result of the study funded by the Ministry of the Electrical 
Engineering Industry (MIEt) and based on market research, was made public in 
the exhibition of prototypes Design Experiment at the “Ion Mincu” Institute of 
Architecture Bucharest (IAIM, 1977). The initiative of Studio DA was impaired 
by the inertia of the socialist system which did not have a motivation to rethink 
the products and the project had no practical consequences, being rejected by 
the industry.10

 
 As of 1974, as a studio professor at IAP Bucharest, Ion Popa guided 
and coordinated a series of projects with important themes for the socialist 
society and industry. For example, a contribution in a project commissioned 
by IAP Bucharest for the Peripheral Equipment Company (Întreprinderea 
de Echipamente Periferice – IEPER) in Bucharest is that of the student Emil 
Huştiu. Part of a team coordinated by the architect Ion Popa, Huştiu created in 
1978/1979 the functional model for a data entry system, the computer SID 100.11

 An exceptional situation for the school of Bucharest (both at the 
level of collective authorship and at the level of international recognition 
beyond the socialist enclave of Eastern Europe) is a 1979 diploma project 
coordinated by the architect Ion Popa that had the design of games as 
a theme. The authors were Mihai Nazarie, Dan Velescu and Radu Vişan, 
graduates of the 1979 class. The original concept was based on the game’s 
ability to communicate as a cultural phenomenon; the project consisted of 
10 games divided into three categories (games based on rigid rules, games 
with rules adapted by players and games without rules that players would 
invent themselves). In 1981, Romania participated in the International Design 
Congress (Helsinki) with this project and obtained the Icsid Grand Prize 1980-
1981 (International Council of Societies of Industrial Design, a professional 
body founded in 1957) awarded to the three designers for the project The 
Game, Another Means of Communication, within the theme ”Design for 
Communities”.12 Even if it happened sporadically, it should be noted that the 
design graduates used their best efforts, depending on the constraints of the 
system, in sending their own projects directly to prestigious international 
competitions.13
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 The graduation diplomas coordinated by Ion Popa were mostly 
focused on topics with social impact, for example: body concept for the 
Estafette Renault van (graduate Radu Teodorescu, coordinators Ion Popa 
and Vladimir Șetran, 1979); electronic equipment and electronic components 
(graduate Nestor Alexandru, coordinator architect Ion Popa, 1978); Dacia 1300 – 
modified body (graduate Vlad Angelescu, coordinator architect Ion Popa, 1978).
 
 Among the few original attempts of design pioneering (unique and 
small series), which overlap with the efforts of architects, is the set of furniture 
– table and armchairs (mahogany and leather), created by Ion Popa and Vlad 
Calboreanu (1982- 1986) in several versions (for individual use, for conversation 
and rest; for hotel lobby, bars, etc.). Manufactured in small series, also sold 
through Arts Supply (Fondul Plastic) stores, the furniture consisted of a low 
table and armchairs with a support structure in ellipsoidal section.14 This set 
was designed in two variants, according to the shape of the joint elbow, which 
was round or with edges (in fact it is a quarter of a torus, faceted or simple)15. 
The furniture project was rewarded in 1983 with the Award for Outstanding 
Aesthetic Quality at the Republican Design Exhibition in Bucharest. 

 A valid design project, which outlines in subsidiary another research 
topic (that of the intersection with politics) and another design recipient in 
socialist society (nomenclature), is represented by an order for furniture and 
interface for a computerized chess system. The man-machine game program 
was already designed and Ion Popa and Vlad Calboreanu conceived and made a 
mobile system of folding furniture, while a design student solved the theme of 
the chessboard.16  

 Another professional direction in which the architect Ion Popa 
was actively involved is the organization of significant design exhibitions. He 
is the one who contributed, together with Vlad Calboreanu, as co-organizer 
and exhibitor, to the organizing of the first edition of the Republican Design 
Exhibition in Bucharest (Dalles Hall, December 1982 - January 1983), with 
over 200 participants and 2,000 works. Created after the model of the Milan 
triennials, it was a valuable event for the study of design (at the level of 
education and work in production) and it was especially an opportunity for the 
public exhibition of products created by Romanian designers. 

 The establishment of the first form of higher education in design 
(Industrial Forms) in Communist Romania, in 1969, shows, in addition to the 
ideological issue, an international issue of the profession. We refer to the 
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attempt to form pedagogical patterns for a profession whose framework was 
now being defined, even if the demarcation line between architecture and 
design was fluid, both in theory and in practice. A profession which, in the case 
of Romania, designers and architects or architects and designers have practiced 
in the form of individual destinies, in a totalitarian political system (with an 
ideology only seemingly negotiable and beneficial to design practice), such as 
the architect-designer Ion (Nelu) Popa.

The theme of this article commemorating 30 years since the death of the 
architect Ion (Nelu) Popa is in connection with the anniversary exhibition 
50 Design UNArte. A Visual History of the Bucharest School (1969–2019), 
project coordinator: Dinu Dumbrăvician, curators: Mirela Duculescu & Cristina 
Sabău, visual identity by Radu Manelici, exhibition design by Radu Manelici & 
Roland Kunst, organized by the National University of Arts Bucharest (National 
Museum of Art of Romania, Bucharest, Oct. 24 – Nov 29, 2019). Taking shape 
as an educational process journal centering the school-workshop as its first 
reading layer, the exhibition celebrated half a century since the birth of the first 
form of higher education in design in Romania, within the Institute of Fine Arts 
in Bucharest.

www.unarte.org
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“Everything that humans produce is first created (intentionally 
designed, developed, planned) and everything that humans plan (design, 
build) acquires meaning for the economy, society and the environment.
The quality of life, the use of material resources and the well-being 
of human society are closely related to this ability of creating 
environments and products. As never before, DESIGN plays a critical 
role in responding to the demands dictated by human needs, the pace of 
evolution and economic aspirations.”

(Statute of the International Council of Industrial Design Societies – Icsid)
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Ion Popa, Vlad Calboreanu, Francisc Echeriu and Romeo Simiraş, arch., Consulting 

Center in Industrial Creation, Product Packaging and Promotion, Faculty of Foreign 

Trade, “Design and Development”, statement, National Design Seminar. Bucharest: 

Scientific Publishing House, 1974. 25-39.

[excerpt]

“(…) In regard to the attributions we have referred to, we believe that it is necessary 

to inform this forum about a possible design activity. In this view, we propose:

1. elaboration of an initial documentation and prospecting activity materialized in a 

complex study related to the action capacities of design.

2. Inclusion in the long-term forecasts of its contribution to the economy and 

society.

Our common goal is to build a multilaterally developed socialist society.

Our presence in this action of great importance, the contribution of forces 

specialized in design signifies the attitude of high responsibility and socialist 

conscience of the Romanian designers. Design is a social asset, a cultural asset and an 

opportunity for education, it organically belongs to the future of Romania.”
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Notes

1 Ion (Nelu) Popa (1944, Crețești village, Ilfov county – 1990, Bucharest). An architect, graduate of the 
“Ion Mincu” Institute of Architecture in Bucharest (1972, coordinating prof. Anton Dâmboianu, chair of 
Interior Architecture), assigned after graduation to the Construction Trust of the “Carpathians” Economic 
Office Bucharest; an architect at the Center for Consulting in Industrial Product Creation, Packaging and 
Promotion, Faculty of Foreign Trade, Academy of Economic Studies (1972-1976); member of the design 
group Studio DA (1973-1979). Since 1976, a tenured professor at the “Nicolae Grigorescu” Institute of 
Fine Arts in Bucharest, Industrial Forms Section [Design]. Ion Popa was a member of the PCR (Romanian 
Communist Party) (1967-1989) and the deputy secretary of the Basic Organization Bureau of the PCR from 
the Art Institute of Bucharest (1979-1983). Ion Popa joined PCR in 1967 in order to be able to leave Romania 
for a bicycle tour of Europe.

2 The functioning of the Romanian society under the communist regime experienced a relaxation of 
Marxist-Leninist dogmas between 1965-1974, when Nicolae Ceaușescu took over the power at the head of 
the Romanian Communist Party and proclaimed principles of openness to the West and the consolidation 
of socialist society.

3 Vlad Ion Calboreanu (born in 1946, Bucharest). Architect, graduate of the “Ion Mincu” Institute of 
Architecture in Bucharest (1970, prof. Anton Dâmboianu), an architect at the Institute of Studies and 
Designs of Constructions for Agriculture and Food Industry/ISPCAIA Bucharest 
(1970-1978). Member of Studio DA (1973-1979). He was, since 1978, a tenured professor at the Department 
of Industrial Forms [Design], School of Decorative Arts and Design, “Nicolae Grigorescu” Institute of Arts 
in Bucharest, where he was conducting workshops, studies and diploma projects. After 1990, a freelance 
designer, member of the Design Department of the Fine Artists‘ Union.

4 Note on the design activity (Notă privind activitatea de design), 1980 (?), ANIC, UAP fund, Design 
Documentation Section 42/1971-1976, page 55.

5 Correspondence with the designer Decebal Scriba (graduate in 1973 of the first class in Bucharest), June 
2012. 

6 Statement of Alba Delia Popa (née Calboreanu), courtesy of Delia Popa, August 2020.

7 The execution of the stainless steel support pillars was performed by enterprises from Bucharest and the 
watch dial was ordered from the Mediaș Enamel Factory. Subsequent additions, which do not belong to 
Ion Popa and the original project, are inadequate (fencing with a chain supported by pillars in the form of 
miniature clocks). Statement of Alba Delia Popa, courtesy of Delia Popa, August 2020.

8 National Design Seminar (Seminarul Naţional de Design), Scientific Publishing House, Bucharest, 1974.

9 Other topics were: solving the “kitchen for Romanians”, solutions to increase the quality of life in rural 
areas, etc. Interview with Vlad Calboreanu, October 2013.

10 The prototype models were handed over to the Electronica Company and destroyed in the earthquake 
of March 4, 1977. The architects had found a manufacturer from Copşa Mică producing plastic granules for 
injection in the mold. Interview with Vlad Calboreanu, October 2013.
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11 Emil Huştiu, Bucharest graduate, class of 1978/1979, correspondence, July 2013.

12 The project was presented by the designer Constantin Marinescu (graduate in 1973 of the first class 
from Bucharest) and the head of the Design Department of UAP in the Arta magazine as “a prestigious 
success of Romanian design”. Constantin Marinescu, “Design 1981 - Icograda, Icsid, Ifi”, (Helsinki), Arta 
nr. 9, 1981, p. 18. On behalf of Romania, the designer Alexandru Ghilduş (Romanian Optical Enterprise), 
Constantin Marinescu (Industrial Leatherwear, Rubber, Footwear Plant) and Radu Vişan (Automatica Plant) 
participated in the congress by presenting reports 

13 For example, Dragoş Gheorghiu (graduated in 1979 from the school in Bucharest) is awarded ex aequo 
by Icsid in Kyoto in 1982 for the project Walkart – a Tool of Today’s Communication, in the competition 
with the theme Design for Communities: Communication and the Development of the New Media. He 
also participated in Kyoto in 1984 with the Tangram – portable video project.

14 The mahogany was purchased from the Veneer Factory in Constanţa, which sold the so-called “knife-
surplus”. Interview with Vlad Calboreanu, October 2013.

15 Telephone interview with Vlad Calboreanu, by courtesy of Alba Delia Popa, August 2020.

16 The commissioner was a member of the Central Committee of the Romanian Communist Party who 
requested, through the City Hall of District 2 in Bucharest, an order on behalf of Nicolae Ceaușescu, who 
was a passionate of various sports, including chess. The chess pieces were inspired by works of Constantin 
Brâncuși. Telephone interview with Vlad Calboreanu, courtesy of Alba Delia Popa, August 2020.
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Back to the Future 
Expoziție comemorativă arhitect Ion Popa

22 octombrie - 12 noiembrie 2020

 

 Expoziția s-a axat, pe de o parte, pe expunerea unor fotografii de 
arhivă ce nu au mai fost arătate publicului larg și care documentează activitatea 
profesională a arhitectului Ion Popa din anii 1970 și 1980 în mai multe ipostaze.
O primă ipostază este cea de membru fondator al grupului de arhitectură și 
design Studio DA, compus din arhitecții Ion Popa, Vlad Calboreanu, Francisc 
Echeriu, Romeo Simiraș, Marica Solomon și Alba Delia Popa, grup care a activat 
între 1973 și 1979 cu scopul de a colabora la proiecte de design și de arhitectură. 
Unul dintre proiectele importante ale grupului este acela de design al unor 
televizoare portabile, proiect ce a implicat colaborarea interdisciplinară dintre 
mai multe instituții de învățământ din București, alături de un reprezentant al 
industriei. 

 O altă latură a activității sale profesionale, documentată în 
expoziție, este cea de designer de mobilier, alături de colegul său de facultate 
și colaboratorul pe termen lung, arhitectul Vlad Calboreanu, și cea de 
cadru didactic și îndrumător de diplomă al studenților la Secția de Design 
a Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” (actual, Universitatea 
Națională de Arte București) (1974-1990).

 Pe de altă parte, expoziția a făcut o încercare de a contura 
personalitatea sa expansivă și exploratoare, care a favorizat realizările în 
domeniul designului de pionierat. Astfel, publicul a fost invitat să vizioneze 
documentarea locului în care a copilărit Ion Popa, în relație cu opera sa, 
sau documentarea unui Tur al Europei pe bicicletă, parcurs de acesta în anii 
studenției, care s-a bucurat de atenția presei de la acea vreme, precum și 
documentarea pregătirilor pentru Turul Orașelor Olimpice, alături de arhitectul 
George Mărculeț, un proiect ambițios care în final nu s-a mai realizat. 
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 Expoziția a prezentat și două proiecte ale fiicei sale, Delia Popa, 
artistă vizuală activă pe scena de artă contemporană, inspirate de familie și de 
locul în care s-a născut Ion Popa.

 Nu în ultimul rând, în acord cu titlul proiectului, Back to the Future 
– Design românesc la intersecție, publicul a fost invitat să descopere jocurile 
educative pe care studenți la Științele Educației (Universitatea din București) și 
studenți la Design (Universitatea Națională de Arte București) le-au conceput 
și testat pentru și împreună cu copii cu acces limitat la internet din vecinătatea 
rurală a capitalei, în cadrul școlii de vară Back to the Future, folosind metode și 
procese tipice de design thinking și problem solving, în spiritul proiectelor inter- 
și transdisciplinare ale arhitectului Ion Popa și ale colegilor săi.
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Design expozițional: Vanda Maria Sturdza

Echipa expozițională: 
Vanda Maria Sturdza, arh. Alba Popa, 
Mihai Bodea-Tatulea, Delia Popa

Identitate vizuală: 
Daniela Pălimariu & Dan Basu

Fotografii expoziție: Emilian Săvescu

Vernisaj: 22 octombrie, 16:00 - 19:00, 
Uniunea Arhitecților din România, 
str. Jean Louis Calderon nr. 48, București.

Toate evenimentele proiectului s-au 
desfășurat cu respectarea tuturor regulilor 
sanitare speciale în vederea prevenirii 
răspândirii SARS-CoV-2.
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Back to the Future – Commemorative Exhibition for architect Ion Popa
October 22 – November 12, 2020

 The exhibition focused, on the one hand, on displaying archive 
photographs that have not been shown to the general public and which 
document the professional activity of architect Ion Popa in several instances 
from the 1970s and 1980s.

 A first instance is that of a founding member of the architecture 
and design group Studio DA, comprising architects Ion Popa, Vlad Calboreanu, 
Francisc Echeriu, Romeo Simiraș, Marica Solomon and Alba Delia Popa, a group 
which was active between 1973 and 1979 with the purpose of collaborating in 
design and architecture projects. One of the significant projects of the group 
is the design of portable TV sets, a project which involved interdisciplinary 
collaboration among several educational institutions from Bucharest, together 
with a representative of the industry.

 Another side of his professional activity documented in the 
exhibition is that of furniture designer, together with his university colleague 
and long-term collaborator, architect Vlad Calboreanu, and that of teacher and 
student diploma mentor at the Design Department of the “Nicolae Grigorescu” 
Institute of Fine Arts (now, The National University of Arts Bucharest) 
(1974-1990).

 On the other hand, the exhibition attempted to outline his 
expansive and exploratory personality, which favored achievements as a 
design pioneer. Thus, the public was invited to watch the documentation 
of the place where Ion Popa spent his childhood, in relation to his work, or 
the documentation of the Tour of Europe by bicycle, made by him during his 
university years which captured the attention of the press of that time, as well 
as documenting the preparations for the Tour of the Olympic Cities, together 
with the architect George Mărculeț, a very ambitious project that in the end 
was never realized. 
 
 The exhibition also presented two projects of his daughter, Delia 
Popa, a visual artist active on the contemporary art scene, inspired by the family 
and the place where Ion Popa was born.
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 Last but not least, in accordance with the title of the project, Back 
to the Future – Romanian Design at a Crossroads, the audience was invited 
to discover the educational games that students of Educational Sciences 
(University of Bucharest) and students of Design (National University of Arts 
Bucharest) conceived and tested for and with children with limited internet 
access in the rural neighborhood of the capital, during The Back to the Future 
Summer School, using methods and processes typical of design thinking and 
problem solving, in the spirit of the inter- and transdisciplinary projects of the 
architect Ion Popa and his colleagues.

Exhibition design: Vanda Maria Sturdza

Exhibition team: Vanda Maria Sturdza, arch. Alba Popa, Mihai Bodea-Tatulea, 
Delia Popa

Visual identity: Daniela Pălimariu & Dan Basu

Exhibition photos: Emilian Săvescu
 
Opening: October 22, 16:00 – 19:00, Union of Architects of Romania(UAR), 
48 Jean Louis Calderon Street, Bucharest.

All project events took place in compliance with all special sanitary rules in 
order to prevent the spread of SARS-CoV-2.
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  Procesul de lucru pentru realizarea acestei expoziții a fost pentru 
mine în primul rând unul emoțional, fiind vorba despre tatăl prietenei mele, 
Delia. Printre primele provocări au fost cercetarea și strângerea materialelor 
care urmau să devină obiectul expoziției. Am început cu o listă a pieselor de 
mobilier semnate de Ion Popa (unele dintre ele în colaborare cu arh. Vlad 
Calboreanu), o cronologie reconstruită de către Delia și un interviu cu arhitectul 
Romeo Simiraș despre Studio DA, al cărui co-fondator fusese Ion Popa (“DA 
Studio. Estul întâlnește Vestul la București în anii ‘70”, interviu arh. Romeo 
Simiraș de Cristina Sabău în 10 ani de Design la UAUIM, 2002-2012, 2012).
 
 Pe lângă latura profesională m-a interesat omul Ion Popa. Aflasem 
că în timpul studenției făcuse un tur al Europei cu bicicleta, în 1967(!). Chestia 
asta mi s-a părut fascinantă și esențială pentru expoziție. Am căutat să aflu 
mai multe detalii începând astfel un dialog cu arh. Alba Popa, mama Deliei și 
soția lui Ion Popa. Am cules primele anecdote legate de traseul parcurs cu o 
semicursieră marca Favorit, după care dialogul s-a extins. Datorită amabilității 
mai multor cunoștințe și prieteni de familie, am reușit să adunăm tot mai multe 
detalii, ca de exemplu o scrisoare a Uniunii Asociației Studenților cu inventarul 
echipamentului pus la dispoziție cu împrumut pentru Turul Europei cu bicicleta 
sau trei articole publicate în noiembrie 1967 după revenirea lui Ion Popa în țară 
în Cutezătorii, Flacăra și Scînteia Tineretului.
 
 În plus ne-au fost puse la dispoziție, pe lângă documente și scrisori 
oficiale referitoare la pregătirea plecării în Turul Orașelor Olimpice, o serie de 
fotografii care documentează antrenamentul pentru acest traseu de 42 de țări 
pe care Ion Popa urma să-l parcurgă între 1970 și 1972 – tot cu bicicleta, de data 
aceasta acompaniat de arh. George Mărculeț.

 În decursul mai multor întâlniri cu Alba și Delia Popa am făcut o 
selecție a materialelor care urmau să-și găsească locul în expoziție: fotografii 
de arhivă care documentează activitatea profesională a arhitectului Ion Popa 
din anii 1970 și 1980, fotografii personale și de familie, documente, itinerarii, 
articole, scrisori. Pentru a putea fi expus la o rezoluție de calitate, tot materialul 
fotografic original a trecut printr-un proces de scanare, prelucrare și (re)printare 
la o dimensiune mărită față de cea a sursei inițiale.

 În apartamentul din București am înregistrat-o pe Alba Popa 
povestind amintiri despre perioada studenției, sera socrilor de la Crețești, 
despre piesele de mobilier semnate de Ion Popa în colaborare cu fratele ei, 
Vlad Calboreanu, și despre cum au fost făcute. O parte a materialelor audio se 
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regăsesc în filmul realizat împreună cu Mihai Bodea-Tatulea pentru expoziția 
Back to the Future. Poveștile se suprapun pe plan vizual cu documentarea 
(parțială) a procesului de producție a expoziției: o vedem pe Delia care re-
descoperă la propriu mobilierul creat de tatăl ei, cum mută mobilierul din 
apartamentul familiei din București în sera de la Crețești. Ajunși în seră, în 
decurs de mai multe cadre – prim-planuri – urmărim un melc care parcurge ba 
rama din lemn de mahon a fotoliului cu piele roșie, ba ruloul dulăpiorului de 
birou. Urmărind melcul descoperim detalii interesante de design.

 Sera de la Crețești mi s-a părut a fi numitorul comun în spațiu și 
timp, elementul cheie care face legătura între generații. Ion Popa a crescut la 
Crețești, iar fiica lui, Delia, s-a stabilit cu atelierul la doi pași de seră, acest loc 
devenind un laitmotiv al lucrărilor ei. Așadar era cel mai firesc lucru să aducem 
mobilierul din apartamentul în care a crescut Delia în sera din locul în care a 
crescut Ion Popa.

 Provocarea a fost inițial de a găsi o modalitate de expunere cât mai 
interactivă, ceea ce pentru mine se traducea în faptul că exponatele trebuie 
să fie ușor accesibile pentru public. Am decis să nu folosim socluri pentru 
expunere, deoarece acestea creează automat o barieră, o distanță între public 
și exponat. Chenarul din scoci de hârtie s-a dovedit a fi o alternativă potrivită 
care pune în valoare obiectul expus fără a fi perceput drept un obstacol de către 
vizitator. “Scociul” în sine era și a rămas un instrument de lucru accesibil și des 
folosit în domeniul arhitecturii si al designului.
 
 Deoarece proiectarea filmului se întâmplă în loop în același spațiu 
în care este expus și mobilierul, provocarea a fost de a găsi o soluție de ecleraj 
care, pe de o parte, să scoată în evidență fiecare piesă de mobilier și pe de altă 
parte să fie suficient de discretă încât să nu diminueze calitatea proiecției. 
Pentru a pune în valoare lucrarea Deliei, Monumentul infirmierei necunoscute/ 
Garden Gnome, I, II și III, și pentru a menține în viață plantele reale conținute 
în această lucrare am ales un bec special pentru creștere montat într-o veioză 
originală din anii 1970. 
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Vederi din expoziție. Sus: hol UAR / Jos: camera 1 UAR.

Exhibition views. Above: Architects’s Union lobby / below: room 1
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Spațiul expozițional este structurat pe teme, vezi plan alăturat:

Hol UAR:
JOCURI EDUCATIVE concepute și realizate de studenți la Științele Educației 
(Universitatea București) și studenți la Design (UNArte) pentru copii cu acces 
limitat la internet, în cadrul școlii de vară Back to the Future.
JOCURI Claire Murgan, nepoata arhitectului Ion Popa

Camera 1 UAR:
CRONOLOGIE Ion Popa
PORTRET Ion Popa la Veneția, 1967
FOTOGRAFII PROFESIONALE, fotografii 
arhiva personală a familiei Popa, arhiva George 
Mărculeț, arhiva Mirela Duculescu
MAPĂ DOCUMENTAȚIE PROIECT. Interviuri 
(cu Vlad Calboreanu, Romeo Simiraș ș.a.m.d.), 
articole despre și scrise de membrii Studio DA, 
articol Mirela Duculescu, corespondență din 
timpul procesului de lucru la expoziția Back to 
the Future etc.
FOTOLIU mahon și piele

Camera 2 UAR:
MOBILIER Ion Popa și Vlad Calboreanu: set 
de două fotolii din mahon și piele cu măsuță 
cafea; două fotolii din mahon și piele; dulap 
înalt cu rulou; dulap birou cu sertare și uși; 
două dulăpioare de birou din lemn cu rulou; un 
taburet de bucătărie din lemn; un taburet din 
lemn mahon cu șezut din piele.
HARTĂ reconstituire Turul Europei cu bicicleta, 
print reproducere harta Europei din Atlas 
Geografic (anii 1950), hârtie calc; MAPĂ fotografii 
din Turul Europei și materiale Turul Orașelor 
Olimpice

ELEMENTE EXPOZITIE:

0.  Afis expozitie "BACK TO THE FUTURE" format A1, lipit
     cu scoci de hartie pe oglinda @ Hol mare UAR
1.  Masa UAR  - mobilier existent + JOCURI EDUCATIVE
     facute de studenti si teste cu elevi + documentatie Foto
     proces lucru de la A la Z, expunere fotografii in format
     "acordeon"
2.  JOCURI Claire Murgan, nepoata lui Ion Popa
3.  Panou text CRONOLOGIA Ion Popa, prindere de simeza.
4.  PORTRET Ion Popa la Veneția, 1967
5.  DOCUMENTATIE FOTO PROIECTE Ion Popa, printuri
     fotografii arhiva expuse pe masa 2 UAR
6.  MAPĂ DOCUMENTAȚIE PROIECT
7.   FOTOLIU mahon si piele, spatar drept si colturi rotunjite,
     68x70x65cmH**, expunere in rama 110x110cm trasata
     din scoci de hartie pe parchet Camera 2 UAR
8.  si 9. DULAP mic cu rulou, 62x46x50cmH*, asezate pe
     Masa 3 UAR.
10.DULAP mare cu rulou, 62x62x180cmH*
     + Album fotografii private, arhiva Alba Popa
11. DULAP pe roti cu usi si sertare, lemn, 63x60x94cmH*
     + Harta reconstruire traseu "Turul Europei" cu
      bicicleta, 1967
     + Mapa div. materiale si fotografii din "Turul Europei"
      si "Turul Oraselor Olimpice"
12. si 13. FOTOLIU mahon si piele, spatar drept si colturi
      rotunjite, 85x69x69cmH**, expunere in rama
    150x150cm trasata din scoci de hartie pe parchet
      Camera 2 UAR
14. si 15. SET FOTOLII mahon si piele, spatar curb,
     85x69x69cmH**, expunere in rama 150x150cm trasata
     din scoci de hartie pe parchet Camera 2 UAR
16. MASUTA CAFEA (set) lemn mahon si sticla,
     60x60x44,5cmH**
17. TABURET lemn mahon si piele, 39x39x40cmH**
18. TABURET BUCATARIE, lemn, 37x45cmH*
19. Videoproiectie FILM realizat de Vanda Maira Sturdza si
     Mihai Bodea-Tatulea, proiectat pe eran proiectie existent
     @ fereastra F2 din Camera 2 UAR
20. LUCRARI Delia Popa:
     ”Monumentul infirmierei necunoscute/ Garden Gnome”,
      I, II și III, 2018,  Acvariu sticla, sculptura ghips, plante si
     pamant,asezat pt masa UAR in ax F2
     ”Viața secretă a plantelor de apartament”, 2008-2009

* design Ion (Nelu) Popa
** design Ion Popa & Vlad Calboreanu
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DOCUMENTATIE FOTO
P R O I E C T E  I o n  P o p a
pe masa U.A.R. (sub sticla)

P A N O U  T E X T

C R O N O L O G I A
I o n  P o p a
(prindere de simeza)

Back to the Future -
Expoziție comemorativă Ion Popa

 @ UAR Bucuresti

    SC:1:50 @ A3 V.813.10.2020

PLAN concept expozitional
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NOTE:
In expozitia "Back To The Future" se vor
pastra urmatoarele elemente din
inventarul UAR:

- 2 mese cu blat din sticla
- simeza Camera 1 pt prindere Panou

text CRONOLOGIA)
- videoproiectorul din Camera 2
- ambele grile de lumini: vom reorienta

spoturile catre centrul incaperilor
lasand peretii neluminati

Restul pieselor de mobilier (o masa,
scaune, fotolii, canapea, etc.) precum si
toate panourile expuse in prezent pe
peretii camerelor 1 si 2 vor fi mutate in alt
loc pe toata durata desfasurarii expozitiei.

Concept expozitional / proiectare: Vanda M. Sturdza

F1 F2

F3

20

Materiale "Turul
Europei cu
bicicleta 1967"

10

ACVARIU Delia
Soricioaica eroina

80x35x40cm

M A P A
DOCUMENTATIE
PROIECT BttF

ancadrament din scoci
de har t ie,  t rasat  pe
pardoseala de parchet
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ALBUM FOTOGRAFII PERSONALE din arhiva personală a familiei Popa
FILM realizat de Vanda Maria Sturdza și Mihai Bodea-Tatulea. Conține 
înregistrări audio cu Alba Popa, București, 2020.
LUCRĂRI DELIA POPA. Am ales lucrările expuse pentru că mi s-au părut a 
fi o continuare firească a serei din Crețești, locul în care s-a născut tatăl ei, 
arhitectul Ion Popa: Monumentul infirmierei necunoscute/ Garden Gnome, I, II 
și III (2018) și Viața secretă a plantelor de apartament (2008-2009).
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The Making of The Exhibition  
Vanda Maria Sturdza

          
 The work process to accomplish this exhibition was for me primarily 
an emotional one, as it concerned the father of my friend, Delia. Among the 
first challenges were the research and collection of materials that would 
become the subject matter of the exhibition. We started with a list of pieces of 
furniture designed by Ion Popa (some of them in collaboration with architect 
Vlad Calboreanu), a chronology reconstructed by Delia and an interview with 
the architect Romeo Simiraș about Studio DA, whose co-founder had been Ion 
Popa (“DA Studio, the East Meets the West in Bucharest in the 70s”, interview 
with arch. Romeo Simiraș by Cristina Sabău in 10 Years of Design at UAUIM, 
2002-2012, 2012).
 
 Besides the professional side, I was interested in Ion Popa as an 
individual. I had learned that during his studies he went on a tour of Europe 
by bicycle, in 1967(!). This seemed fascinating and essential to the exhibition. I 
began to look for more details, and started a dialogue with architect Alba Popa, 
Delia’s mother and Ion Popa’s wife. I collected the first anecdotes related to 
the route taken by a Favorit touring bicycle, after which the dialogue extended. 
Due to the kindness of several acquaintances and family friends, I managed to 
gather ever more details, like a letter from the Students’ Association Union, 
with the inventory of the rented equipment for the Tour of Europe by bicycle, 
or three articles published in November 1967, after the return of Ion Popa, in 
the magazines Cutezătorii, Flacăra and Scînteia Tineretului.
 
 Furthermore, official documents and letters regarding the 
preparations for departure for the Tour of the Olympic Cities were made 
available, a series of photos documenting the training for this route of 42 
countries, which Ion Popa was to cover between 1970 and 1972 – also by bicycle, 
this time accompanied by the architect George Mărculeț.
 
 During several meetings with Alba and Delia Popa I made a 
selection of materials that would find their place in the exhibition: archive 
photos documenting the professional activity of Ion Popa from the 1970s and 
1980s, personal and family photos, documents, itineraries, articles and letters. 
In order to be shown in high quality resolution, the entire original photographic 
material was subject to a process of scanning, processing and (re)printing at an 
increased size from the original source. 
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 In the apartment in Bucharest, I recorded Alba Popa recounting 
memories of her university days, the greenhouse of her parents-in-law from 
Crețești, of the pieces of furniture signed by Ion Popa in collaboration with her 
brother, Vlad Calboreanu, and about how they were made. Some of the audio 
materials can be found in the film made together with Mihai Bodea-Tatulea 
for the exhibition Back to the Future. The stories visually overlap with the 
(partial) documentation of the exhibition process: we can see Delia personally 
rediscovering the furniture created by her father, how she moves the furniture 
from the family’s apartment in Bucharest to the greenhouse in Crețești. Arriving 
in the greenhouse, during several shots – close-ups – we follow a snail moving 
either across the mahogany wood frame of the red leather armchair, or the roll 
of the office cabinet. Following the snail we discover interesting design details.
 
 The greenhouse from Crețești seemed to me to be the common 
denominator in space and time, the key-element connecting generations. 
Ion Popa grew up in Crețești and his daughter Delia set her studio in the 
close proximity of the greenhouse, this place becoming a leitmotif of her 
works. Therefore it was the most natural thing to bring the furniture from the 
apartment where Delia grew up to the greenhouse from the place where Ion 
Popa grew up.
 
 The initial challenge was to find a method of display as interactive 
as possible, which for me meant that the works should be easily accessible to 
the public. We decided not to use plinths for display, as they automatically 
create a barrier, a distance between the public and the work. The frame made 
of masking tape proved to be a suitable alternative, highlighting the displayed 
object without being perceived by the visitor as an obstacle. The masking 
tape itself was and remains an accessible and often used tool in the field of 
architecture and design.
 
 As the film screening takes place in a loop in the same space where 
the furniture is displayed, the challenge was to find an artificial lighting solution 
that, on the one hand, would highlight each piece of furniture and, on the other 
hand, be discreet enough, so as not to diminish the quality of the screening. In 
order to highlight Delia’s work, Monument to the Unknown Nurse / Garden 
Gnome, I, II and III (2018), and to keep alive the real plants contained in this 
work we chose a special light bulb for growing plants mounted on an original 
lamp from the 1970s.
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The exhibition space is structured on themes, see plan on pages 58 - 59:

Architects' Union (UAR) Lobby:
EDUCATIONAL GAMES designed and developed by students of Education 
Sciences (Bucharest University) and students of Design (UNArte) for children 
with limited internet access, during the Back to the Future summer school.
GAMES Claire Murgan, granddaughter of the Architect Ion Popa

Room 1 UAR:
CHRONOLOGY Ion Popa
PORTRAIT Ion Popa in Venice, 1967
PROFESSIONAL PHOTOS, photos from the personal archive of the Popa 
family, the archive of George Mărculeț, the archive of Mirela Duculescu
PROJECT DOCUMENTATION FOLDER with interviews (Vlad Calboreanu, 
Romeo Simiraș and others), articles written about and by the members of 
Studio DA, article by Mirela Duculescu, correspondence during the work 
process at the Back to the Future exhibition etc.
ARMCHAIR mahogany and leather

Room 2 UAR:
FURNITURE by Ion Popa and Vlad Calboreanu: set of two mahogany and 
leather armchairs with coffee table; two mahogany and leather armchairs; tall 
cabinet with roller; office cabinet with drawers and doors; two wooden desk 
cabinets with roller; one wooden kitchen stool; one mahogany stool with 
leather seat. 
MAP reproduction of the Tour of Europe by bicycle, print reproduction of a map 
of Europe from a geographic atlas form the 1950s, tracing paper; 
FOLDER photos from the Tour of Europe and materials from the Tour of the 
Olympic Cities
PERSONAL PHOTO ALBUM from the personal archive of the Popa family
FILM made by Vanda Maria Sturdza and Mihai Bodea-Tatulea. Contains audio 
recordings with Alba Popa, Bucharest, 2020.
WORKS OF DELIA POPA. I chose the displayed works as they seemed to me 
to be a natural continuation of the greenhouse in Crețești, the place where her 
father, the architect Ion Popa, was born: Monument to the Unknown Nurse / 
Garden Gnome, I, II and III (2018) and The Secret Life of Houseplants (2008-
2009).
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Articol de arh. Alba Popa din 
revista Arhitectura, nr 5, 1973, 
mapă documentație proiect din 
cadrul expoziției 
BACK TO THE FUTURE

 Article by architect Alba Popa 
from Arhitectura, Magazine no. 
5, 1973, project documentation 
folder within the exhibition BACK 
TO THE FUTURE
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Sus: Vedere camera 1 cu fotografii de arhivă; jos: Camera 2 dulap cu rulou de Ion Popa, 
cartea Viața secretă a plantelor de apartament de Delia Popa

Above: View of room 1 with archive photos; below, room 2 desk cabinet with roller by Ion Popa, 
the book The Secret Life of Houseplants by Delia Popa
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capturi din filmul expoziției de 
Vanda Maria Sturdza și 
Mihai Bodea-Tatulea, 15’, 2020

FILM STILLS FROM EXHIBITION FILM BY 
Vanda Maria Sturdza and 
Mihai Bodea-Tatulea, 15’, 2020
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SUS: FOTOGRAFIE DE FAMILIE ÎN 
BUCĂTĂRIA DESIGN ION POPA, 1986, 
FOTO: EMILIAN SĂVESCU; 
JOS: ION POPA ÎN ANII 80

ABOVE: FAMILY PHOTO IN KITCHEN 
DESIGNED BY ION POPA, 1986, 
PHOTO: EMILIAN SĂVESCU;
below: ION POPA IN THE 1980S
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ALBA DELIA POPA LA CREȚEȘTI, 
1969. FOTO: GEORGE MĂRCULEȚ

ILIE ȘI MARIA POPA ÎN GOSPODĂRIA 
LOR DE LA CREȚEȘTI, 1969, 
FOTO: GEORGE MĂRCULEȚ

 ALBA DELIA POPA IN CREȚEȘTI, 
1986. PHoTO: GEORGE MĂRCULEȚ

 ILIE AND MARIA POPA IN THEIR 
CREȚEȘTI HOUSEHOLD, 1969, 
PHOTO: GEORGE MĂRCULEȚ



 Pregătirea Turului Orașelor Olimpice, scrisoare către instituții de învățământ, 
Ion Popa și George Mărculeț, 7 decembrie 1970

Ion Popa în timpul 
antrenamentului pentru 
Turul Orașelor Olimpice 

alături de George Mărculeț
arhiva George Mărculeț

 Ion Popa în Piața San Marco, Veneția, 
Turul Europei pe bicicletă, 1967

Ion Popa in St. Mark’s Square, Venice, 
TOUR OF EUROPE BY BICYCLE, 1967

 Preparations for the Tour of the Olympic Cities, letter to educational 
institutions, Ion Popa and George Mărculeț, December 7, 1970

 Ion Popa during training for 
the Tour of the Olympic Cities 

with George Mărculeț 
George Mărculeț archive



Ion Popa ridicat pe brațe de colegi la Institutul de Arhitectură 
"Ion Mincu" la revenirea în București, Turul Europei pe bicicletă, 
octombrie 1967
arhiva familiei Popa

articol din Flacăra 
4 noiembrie 1967 

Institutul de Arhitectură "Ion Mincu", 
revenirea în București, Turul Europei pe 
bicicletă, octombrie 1967

Una din cele aproape 
100 de scrisori de la 
admiratori în urma 
articolelor în ziare, 
Turul Europei pe 
bicicletă, august-
octombrie1967

 Ion Popa raised in the arms of colleagues at the "Ion Mincu" 
Institute of Architecture on his return to Bucharest, 
TOUR OF EUROPE BY BICYCLE, October 1967 
The archive  of Popa family

article from Flacăra 
November 4, 1967

 "Ion Mincu" Institute of Architecture, 
return to Bucharest, 
TOUR OF EUROPE BY BICYCLE, October 1967

One of almost 
100 letters from 
admirers following 
newspaper articles, 
TOUR OF EUROPE BY 
BICYCLE, 
August-October1967
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Monumentul infirmierei necunoscute / Garden Gnome
I, II și III, 2018 
Delia Popa

Instalație de dimensiuni variabile alcătuită din: sculptură ipsos, 30x10x12 cm, turnată de Alexandru 
Căzănaru; plante tropicale: ferigă, crinul păcii și altele, inclusiv mușchi sphagnum; substrat tip pământ, 5 
straturi diferite; terarium/acvariu sticlă, 80x40x35 cm

Instalația este un omagiu adus infirmierelor care au slujit în primul război mondial alături de celelalte 
cadrele medicale, care mergeau pe front, activau în spitale mobile, în sate și orașe, punându-și viața în 
pericol și care nu au fost recunoscute ca ”eroine”, alături de soldați. A fost concepută pentru elevi din școli 
din București și Ploiești și creată în trei exemplare sensibil diferite. Conține un element participativ din 
partea școlilor gazdă, respectiv a elevilor, și anume acela de a prelua îngrijirea plantelor și în acest fel și a 
”bunăstării” simbolice a sculpturii donate și a memoriei infirmierelor.
Lucrarea este realizată cu sprijin tehnic de Oana Marinică și consiliere scenografică de Vanda Maria 
Sturdza.

Două exemplare au fost donate școlilor, iar acest exemplar a fost expus în expoziția de grup ARW – Artists 
React to WAR, organizată în cadrul proiectului Războiul în imagini – context și reprezentare, curatoriat de 
Olivia Nițiș, produs de WASP Studios și co-produs de Asociația 4Culture.

The Monument To the Unknown Nurse / Garden Gnome
I, II and III, 2018 
Delia Popa

Installation of variable dimensions consisting of: plaster sculpture, 30x10x12 cm, cast by Alexandru 
Căzănaru; tropical plants: fern, peace lily and others, including sphagnum moss; soil substrate, 5 different 
layers; glass terrarium/aquarium, 80x40x35 cm

The installation is a tribute to the nurses who served in the First World War, along with the other medical 
staff who went to the battlefront, worked in mobile hospitals, in villages and cities, endangering their lives, 
and who were not recognized as “heroines” alongside soldiers. It was conceived for students from schools 
in Bucharest and Ploiești and created in three slightly different copies. It contains a participatory element 
on the part of the hosting schools, of the students respectively, namely that of taking care of the plants 
and thus also of the symbolic “well-being” of the donated sculpture and the memory of the nurses.
Made with the technical support of Oana Marinică and scenographic advice by Vanda Maria Sturdza

Two copies were donated to schools, and this copy was displayed in the group exhibition ARW – Artists 
React to WAR, organized within the project War in Images – Context and Representation, curated by 
Olivia Nițiș, produced by WASP Studios, co-produced by 4Culture Association.
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Viața secretă a plantelor de apartament
2008 - 2009
Delia Popa

Carte de artist, un exemplar în limba engleză și unul în română

Viața secretă a plantelor de apartament este un mini-documentar care investighează subiecte precum: 
care sunt experiențele personale ale unui îngrijitor de plante cu o anumită plantă? Care sunt beneficiile de 
a trăi cu o plantă? De ce unii oameni dezvoltă o pasiune pentru îngrijirea plantelor lor, în timp ce alții nu? 
Ce poate surprinde o cameră din aceste experiențe?
Proiectul final este o proiecție de diapozitive însoțită de o carte de fotografii și 15 interviuri cu oameni 
din 9 orașe din întreaga lume. Documentarul a fost prezentat la Bienala tinerilor artiști din Europa și zona 
mediteraneană, ediția a 13-a (Bari, Italia, mai 2008) și la Teutsch House (Sibiu, aprilie 2009).
Este inspirat de fotografii găsite în arhiva familiei, în care străbunicii din Crețești ai artistei pozează cu 
ghivece de plante în mână.

The Secret Life of Houseplants
2008-2009
Delia Popa

Artist book, one copy in English and one in Romanian

The Secret Life of Houseplants is a mini-documentary investigating the following topics: what are the 
personal experiences of a plant caretaker with a particular plant? What are the benefits of living with a 
plant? Why do some people develop a passion for caring for their plants, while others do not? What can a 
camera record from these experiences?
The final project is a slide show accompanied by a photo book and 15 interviews with people from 9 
cities worldwide. The documentary was presented at the Biennial of Young Artists from Europe and the 
Mediterranean, 13th edition (Bari, Italy, May 2008), and at Teutsch House (Sibiu, April 2009).
It was inspired by photos found in the family archive in which the artist’s great-grandparents from Crețești 
pose with pots of plants in their hands.
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Simpozionul Back to the Future- Design românesc la intersecție 
12 noiembrie, 10:00 - 16:00, Uniunea Arhitecților din România și online

     

 În data de 12 noiembrie, Asociația ArtCrowd-Artiști în educație 
a organizat alături de partenerii săi un simpozion la Uniunea Arhitecților din 
România din București, ca parte a proiectului Back to the Future – Design 
românesc la intersecție, dedicat memoriei arhitectului Ion Popa, pionier al 
designului românesc.

 Designul românesc a parcurs diferite etape, odată cu începerea 
utilizării termenului pentru întâia oară în mod oficial în anul 1974, în revista 
Scînteia, în anunțarea “primului și singurului de până acum” Seminar Național de 
Design din același an. A fost rodul unei munci de pionierat a unor profesioniști 
din varii domenii care au lucrat împreună, inclusiv din zona teatrului, a artelor 
vizuale, a marketingului, a relațiilor publice sau a arhitecturii. Deoarece 
arhitectul Ion Popa alături de profesioniști de nivel înalt cu care a colaborat 
a deschis numeroase căi într-un număr de domenii noi la acea vreme, și 
simpozionul Back to the Future 2020 a fost organizat în memoria sa.

 Simpozionul Back to the Future 2020 a fost dedicat tinerilor 
designeri și studenților în design și în domenii conexe și a avut ca obiectiv, odată 
cu stabilirea reperelor istorice, aducerea împreună a unor oameni conectați la 
istoria designului românesc, precum și la viitorul acestuia. Lucrările prezentate 
au avut ca subiecte: începuturile designului românesc în contextul anilor 1970 
și 1980 și al manifestărilor importante din domeniu, design românesc actual 
radiografiat de generații diferite, designul românesc în contextul internațional și 
posibile direcții viitoare.

Invitații au fost personalități din domeniu precum:

Lector univ. dr. Mirela Duculescu – Istoria și teoria designului, Universitatea 
Națională de Arte, București, departamentul Istoria și Teoria Artei
Constantin Flondor – pictor, co-fondator al grupărilor 111, Sigma și Prolog, 
profesor la Liceul de Arte Timișoara (1962 - 1992) și Facultatea de Arte și Design, 
Universitatea de Vest din Timișoara, între 1992 și 2005
Dr. Ioana Sanda Avram – designer, cercetătoare în științele modei, președinte 
Filiala Design, Uniunea Artiștilor Plastici din România
Andrei Borțun – Romanian Design Week, The Institute
Radu Vișan – designer, Asociația alt.F.E.L.
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Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie – Facultatea de Business și Turism, Academia de 
Studii Economice din București
Dr. Liviu Mureșan – președinte Fundația EURISC, co-organizator al Seminarului 
Național de Design 1974
Prof. univ dr. Călin Vegheș – decan Facultatea de Marketing, Academia de Studii 
Economice din București
Arh. Vlad Calboreanu – arhitect și designer, membru Studio DA (1973 - 1979), 
cadru didactic Universitatea Națională de Arte, București, departamentul 
Design, între 1978 și 1990
Prof. univ. dr. Dinu Dumbrăvician – Universitatea Națională de Arte, București, 
departamentul Design

Toate evenimentele proiectului s-au desfășurat cu respectarea tuturor regulilor 
sanitare speciale în vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2.

Back to the Future — Romanian Design at a Crossroads Symposium 
November 12, 10:00-16:00, at the Union of Architects of Romania and online

 

 ArtCrowd-Artists in Education association organized a symposium, 
together with its partners, on November 12, at the Union of Architects of 
Romania, in Bucharest, as part of the project Back to the Future – Romanian 
design at a Crossroads, dedicated to the memory of the architect Ion Popa, a 
pioneer of Romanian design.
 
 Romanian design went through various stages, beginning with the 
first official use of the term in 1974, in the Scînteia magazine, when the first and 
only National Design Seminar was announced. It was the result of pioneering 
work by professionals from various fields who worked together, from areas 
including theater, visual arts, marketing, public relations or architecture. As the 
architect Ion Popa, together with the high-level professionals with whom he 
collaborated, opened many paths in various new fields at that time, the Back to 
the Future symposium was organized in his memory.
 
 The symposium was dedicated to young designers and students 
in design and related fields, and had as a subject matter, concurrently with 
establishing historical landmarks, bringing together people connected to the 
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history of Romanian design, as well as its future. The presented works had the 
following topics: the beginnings of Romanian design in the context of the 1970s 
and 1980s and important manifestations in the field, current Romanian design 
analyzed by different generations, Romanian design in the international context 
and possible future directions.

The invited guests were personalities in the field, such as:

University lecturer Dr. Mirela Duculescu - History and Theory of Design, 
National University of Arts, Bucharest, Department of History and Theory of 
Art
Constantin Flondor – Painter, co-founder of groups 111, Sigma and Prolog, 
teacher at the Timișoara High School of Arts (1962-1992) and the West 
University of Timișoara, School of Arts and Design, between 1992 and 2005
Dr. Ioana Sanda Avram – Designer, researcher in fashion, president of the 
Design Subsidiary, Fine Artists’ Union, UAP
Andrei Borțun – Romanian Design Week, The Institute
Radu Vișan – Designer, alt.F.E.L. Association
Univ. Prof. Dr. Rodica Pamfilie – School of Business and Tourism, Academy of 
Economic Studies of Bucharest
Dr. Liviu Mureșan – President of the EURISC Foundation, co-organizer of the 
1974 National Design Seminar 
Univ. Prof. Dr. Călin Vegheș – Dean of the Marketing Department, Academy of 
Economic Studies of Bucharest
Arch. Vlad Calboreanu – Architect and designer, member of Studio DA (1973-
1979), faculty in the Design Department of the National University of Arts, 
Bucharest, 1978 - 1990
Univ. Prof. Dr. Dinu Dumbrăvician – National University of Arts, Bucharest, 
Design Department

All project events took place in compliance with all special sanitary rules in 
order to prevent the spread of SARS-CoV-2. 



82



83

 Îmi amintesc, spre sfârșitul anilor șaizeci, termenul de design nu 
avea înțeles, nu exista. În 1969 am participat, în cadrul grupului 111, la Bienala 
Internațională din Nürnberg de artă constructivă, sub genericul Elemente și 
principii. Participarea a fost o surpriză, iar genericul bienalei cu folos pentru a 
continua și cimenta căutările noastre. Experimentele, cercetările noastre, dar și 
preocupările în domeniul pedagogiei, urmăreau definirea și cuantificarea unui 
limbaj, al unei gramatici privind devenirea și construcția formei. Exista un flux 
de informații din domeniul ciberneticii, structuralismului, semanticii, semioticii, 
care ne era un plus strict necesar pentru înțelegerea a ceea ce însemna 
Formgestaltung, respectiv, un prim pas spre designul formei. După Nürnberg, 
grupul 111 devine grupul Sigma (Bertalan, Codreanu, Flondor, Gaita, Rusu, 
Tulcan). Școala Bauhaus, cu predilecție prin temele pedagogice ale lui Paul Klee, 
devine un model în cercetările grupului și în atelierele de arte vizuale ale Liceului 
de Arte din Timișoara.
 Deși în plin regim comunist, au existat contexte favorabile, aș zice 
îngeri, ce au facilitat din plin evoluția noastră și acest tip de cunoaștere. În 
primul rând, întâlnirea noastră (cu Bertalan și Cotoșman), mediul intelectual 
al Timișoarei, existența de atunci a prof. dr. Edouard Pamfil (cu cercul său de 
bionică), scriitorii Livius Ciocârlie și Sorin Titel, iar, în al doilea rând, a fost un 
moment bun prezența, în 1970, a matematicianului și eseistului Mircea Malița 
ca ministru al Ministerului Învățământului și Educației Socialiste, avându-l 
consilier pe filosoful Mihai Șora, iar în subordine pe prof. Nicolae Filoteanu la 
departamentul Inspectori.
 Toată “devierea” noastră de la programele liceelor de artă din acei 
ani a fost suportabilă și sprijinită datorită acestei garnituri pomenite mai sus. La 
întâlnirea noastră cu ministrul Mircea Malița – înainte de deschiderea amplei 
expoziții a liceului, în Pavilionul C din Herăstrău, profesorul Edouard Pamfil avea 
să se adreseze ministrului: “Aceștia sunt oamenii dumneavoastră!” 
 Este și momentul (1970) nașterii la Timișoara a primului Liceu 
de Arte cu un program experimental. Supradenumirea neoficială a acestui 
experiment, conform unei sintagme date de Edouard Pamfil, este de Estetica 
Formelor Utile. 
 În același an ne intersectăm cu forțe similare din București în 
susținerea, protejarea și promovarea drumurilor spre design în învățământul 
nostru. În primul rând, este vorba de arhitectul Ion Popa, cadru didactic la 
Institutul de Arhitectură “Ion Mincu”, formator de echipe interdisciplinare și 
al unui Studio DA cu merite în promovarea designului. Apoi, din învățământul 
superior de arte vizuale, de pictorii Ion Bitzan, Vladimir Șetran și, mai ales, 
de arhitectul și scenograful Paul Bortnowski. De asemenea, câteva cadre de 
la liceul “Nicolae Tonitza” din București. Amintirea acestor nume înseamnă 
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Expoziţia Tehnologia 
instruirii, Institutul 
de ArhitectuRĂ 
„Ion Mincu”, 
București, 1972, 
Prin amabilitatea lui 
Constantin Flondor 

educaTional 
Technology 
Exhibition, “Ion 
Mincu” Institute 
of Architecture, 
Bucharest, 1972, 
Courtesy of 
Constantin Flondor

Expoziţia Liceului 
de Arte Plastice 
din Timișoara 
la Pavilionul 
C Herăstrău, 
București 1970,
Prin amabilitatea lui 
Constantin Flondor 

Exhibition of the 
Timișoara Fine 
Arts High School 
at Pavilion C 
Herăstrău, 
Bucharest 1970, 
Courtesy of 
Constantin Flondor 
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respectul pentru sprijinul lor la coagularea gândurilor pentru a da o nouă 
respirație vizualului și pentru un impuls dat pionieratului spre design.
Programele liceului timișorean, cu acceptul Ministerului, aveau să își modifice 
conținutul, desenul devine studiul formei, pictura - studiul culorii, sculptura 
- studiul formelor tridimensionale, apar în pregătirea de bază discipline noi, 
studiul fotografiei și filmului și ore interdisciplinare.
 Anul 1972 aduce două manifestări semnificative ale liceului. Prima, 
la București, la solicitarea ministrului Mircea Malița: tehnologia instruirii. Nou 
prilej de a ne întâlni cu arhitectul Ion Popa. Organizăm expoziția în holurile 
Institutului de Arhitectură “Ion Mincu”. A doua, la Universitatea din Timișoara, 
cu prilejul celui de al V-lea Seminar Internațional de Marketing. 
 La doi ani, în 1974, arhitectul Ion Popa ne invită să participăm la 
primul Seminar Național de Design. Ne pregătim, Ștefan Bertalan și cu mine, 
cu materiale și diapozitive. Eu am prezentat Atitudini spre design. În invitația 
recentă, se consemnează deasemenea cu înțeles, că în urma acestui seminar, 
termenul design a intrat în vocabularul profesional românesc. Grupul Sigma își 
continuă entuziasmul în planul cercetării și experimentării în domeniul artelor 
vizuale și în cel al pedagogiei.
 Curând, Liceul de Arte Timișoara organizează o nouă expoziție 
la București (1978) la care criticul de artă Andrei Pleșu va avea următoarea 
consemnare: 

“...Expoziția liceului timișorean, asemenea unui atelier supraîncărcat, unui 
musculos rezervor de eforturi și tatonări, e greu de analizat în câteva rânduri... 
Foarte curând vei înțelege că nu cu un ansamblu improvizat ai de-a face în 
această expoziție, ci cu un ansamblu viu, deschis, surprins în ”plin mers”, în 
plină devenire. Deasupra sa plutește atmosfera densă a unui bine dozat respect 
pentru tradiție, laolaltă cu aceea a experimentului sobru și curajos, liber de orice 
prejudecăți, dar și de orice snoabă afectare.
...O programă analitică gândită pe o asemenea cuprinzătoare claviatură merită 
omagiul nostru necondiționat”. (Luceafărul, iunie 1978)
   

Timișoara
23 octombrie 2020    
Prof. Constantin Flondor
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Expoziţia Liceului de Arte Plastice din 
Timișoara la Seminarul Internaţional de 

Marketing, Universitatea de Vest Timișoara, 
1972. Fotografie din arhiva Sigma, 

Prin amabilitatea lui Constantin Flondor

Exhibition of the Timișoara Fine Arts High 
School at the International Marketing 

Seminar, West University of Timișoara, 1972. 
Photo from the Sigma archive, 

Courtesy of Constantin Flondor
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Reflections on Attitudes towards Design

 I remember that in the late sixties, the term design had no meaning, 
it did not exist. In 1969 I participated, within the group 111, in an International 
Biennial of Constructive Art in Nuremberg, with the title Elements and 
Principles. The participation was a surprise and the main title of the biennial 
was in favor to continue and cement our searches. Our experiments, researches, 
but also concerns in the field of pedagogy were aiming to define and quantify a 
language, a grammar on the development and construction of form. There was 
a flow of information from the fields of cybernetics, structuralism, semantics, 
semiotics, that was a strictly necessary addition for us to understand what 
Formgestaltung meant, a first step towards form design. The group 111, after 
Nuremberg, becomes the Sigma group (Bertalan, Codreanu, Flondor, Gaita, 
Rusu, Tulcan). The Bauhaus school, with predilection for the pedagogical 
themes of Paul Klee, became a model in the group’s researches and in the visual 
arts workshops of the Fine Arts High School in Timișoara.
 Although in a full-blown communist regime, there were favorable 
contexts, angels, I would say, that fully enabled our evolution and this type 
of knowledge. First of all, our meeting (with Bertalan and Cotoșman), the 
intellectual milieu of Timișoara, the existence at the time of prof. dr. Edouard 
Pamfil (with his bionics circle), the writers Livius Ciocârlie and Sorin Titel, and, 
secondly, the presence in 1970 of the mathematician and essayist Mircea Malița 
as Minister of Socialist Teaching and Education, who had the philosopher 
Mihai Șora as advisor and, under him, prof. Nicolae Filoteanu at the Inspectors 
department.
 Our entire “deviation” from the curricula of the art high schools 
back then was bearable and supported due to this above set. At our meeting 
with minister Mircea Malița – before the opening of the large exhibition of the 
high school, in the C Pavilion of  Herăstrău, professor Edouard Pamfil would 
address the minister: “These are your people!”.
 It is also the moment (1970) of the birth in Timișoara of the first 
Arts High School with an experimental program. The unofficial name of this 
experiment, according to a phrase given by Edouard Pamfil, is Aesthetics of 
Useful Forms. 
 The same year we intersected with similar forces from Bucharest 
in supporting, protecting and promoting the paths to design in our education. 
First of all, it was the architect Ion Popa, a teacher at the “Ion Mincu” Institute 
of Architecture, trainer of interdisciplinary teams and part of Studio DA with 
merits in promoting design. Then, from the higher education of visual arts, 
the painters Ion Bitzan, Vladimir Șetran and especially the architect and stage 
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designer Paul Bortnowski. Also some teaching staff from the “Nicolae Tonitza” 
High School in Bucharest. Remembering these names means respect for their 
support in coagulating thoughts to give a new breath to the visual and for an 
impulse given to the pioneering of design.
 The curricula of the Timișoara High School, with the approval 
of the Ministry, changes their content, drawing becomes the study of form, 
painting – the study of color, sculpture – the study of three-dimensional forms, 
new subjects appear in basic training, the study of photography and film and 
interdisciplinary classes.
 The year 1972 brings two significant manifestations of the high 
school. The first, in Bucharest, at the request of Mircea Malița: educational 
technology. A new opportunity to meet the architect Ion Popa. We organize 
the exhibition in the halls of the “Ion Mincu” Institute of Architecture. The 
second, at the University of Timișoara, on the occasion of the 5th International 
Marketing Seminar.
 Two years afterwards, in 1974, the architect Ion Popa invited us to 
participate in the first National Design Seminar. Ștefan Bertalan and myself, we 
prepared materials and slides. I presented Attitudes towards Design. The recent 
invitation also clearly records that following this seminar, the term design 
entered the Romanian professional vocabulary. The Sigma group continues its 
enthusiasm in view of research and experimentation in the field of visual arts 
and pedagogy. 
 Soon, the Fine Arts High School in Timișoara organizes a new 
exhibition in Bucharest (1978), to which the art critic Andrei Pleșu would give 
the following statement:

“... It is difficult to analyze in a few lines the exhibition of the Timișoara High 
School, which is like an overloaded studio, a muscular reservoir of efforts and 
explorations... Very soon you will understand that you are not dealing with an 
improvised ensemble in this exhibition, but with a living, open ensemble, caught 
in “full evolution”, in full development. Above it floats the dense atmosphere of 
a well-balanced respect for tradition, along with such a sober and courageous 
experiment, free of any prejudices, but also of any snobbish affectation.
... An analytical curriculum designed on such a comprehensive musical keyboard 
deserves our unconditional homage.” (Luceafărul, June 1978)

Timișoara
October 23rd, 2020    
Prof. Constantin Flondor
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Școala de vară Back to the Future
15 iulie – 31 august 2020

Online și offline, la sediul Uniunii Arhitecților din România, str. Jean Louis 
Calderon, nr. 48, București

 
 Studenți la Științele Educației (Universitatea din București) și Design 
(Universitatea Națională de Arte București, departamentul Design), alături 
de mentorii Oana Moșoiu și Delia Popa, au fost provocați să găsească soluții 
educaționale ludice și inovatoare pentru copiii cu acces limitat la internet, 
folosind metode și procese tipice de design thinking și problem solving.

 Aceștia au fost susținuți în cercetarea și implementarea soluțiilor 
găsite de către partenerii de proiect, TFR Alumni – EduConect, organizația 
absolvenților Teach for Romania, în comunități unde lipsa internetului și 
necesitatea continuării studiilor de către elevi era urgentă și viza direct 
respectarea drepturilor copiilor la educație, sprijinindu-i în reducerea decalajului 
educațional din perioada izolării. 

 Astfel, pe parcursul celor două luni, studenții au creat două jocuri 
educaționale în două echipe interdisciplinare, iar prototipurile lor au fost testate 
de două ori de către copii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani din satele Potlogi și 
Pitaru, comuna Potlogi. Feedback-ul oferit de către jucători, la nivel conceptual 
și estetic, a fost preluat de către studenți și introdus în variante îmbunătățite ale 
jocurilor. A treia variantă, cea finală, a fost apoi creată în două exemplare, dintre 
care un exemplar a fost donat școlilor din Potlogi și Pitaru, iar unul a fost expus 
în expoziția proiectului.

 Colaborarea pe care am propus-o între studenții din cele două 
domenii, educație și design, oferă abordări diferite asupra profesiei de designer, 
urmărind un fir istoric și conceptual de cercetare și implementare a designului 
industrial marcant pentru istoria designului românesc. 

 Este vorba despre proiectul Designul televizoarelor portabile – 
studiu realizat de Institutul de Arhitectură “Ion Mincu”, Institutul de Arte 
Plastice “Nicolae Grigorescu”, Institutul Politehnic București și Academia 
de Studii Economice pentru Întreprinderea Electronica de către Ion Popa și 
membrii Studioului de Design DA, în perioada 1976-77, al căror prototipuri 
urmau să intre în fabricație de serie înaintea cutremurului din 1977. Tematica 
școlii de vară a fost de asemenea inspirată de proiectul de diplomă al 
designerilor Mihai Nazarie, Dan Velescu și Radu Vișan, Jocul, alt mijloc de 
comunicare, coordonat de Ion Popa în 1979.

T H E  
S U M M E R  S C H O O L
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IMAGINI DIN ȘCOALA DE VARĂ
BACK TO THE FUTURE 2020 
foTo: Mihai Bodea-Tatulea

phoTos from The BACK TO THE 
FUTURE summer school 2020 
PhoTo: Mihai Bodea-Tatulea
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Back to the Future Summer School
July 15 – August 31, 2020

Online and offline, at the headquarters of The Union of Architects of Romania, 
48 Jean Louis Calderon Street, Bucharest

 Students of Education Sciences (University of Bucharest) and 
Design (National University of Arts Bucharest, Design Department), together 
with mentors Oana Moșoiu and Delia Popa, were challenged to find playful and 
innovative educational solutions for children with limited internet access, using 
typical methods and processes of design thinking and problem solving.

 They were supported in the research and implementation of the 
solutions they developed by the project partners, TFR Alumni – EduConect, the 
organization of Teach for Romania graduates, in communities where the lack 
of internet and the necessity of pupils to continue their studies was urgent and 
directly aimed at respecting children’s rights to education, supporting them in 
reducing the educational gap during the isolation period.

 Thus, the students created during the two months two educational 
games in two interdisciplinary teams, and their prototypes were tested twice 
by children aged 11-14 from the Potlogi and Pitaru villages, Potlogi commune. 
The feedback provided by the players, both conceptually and aesthetically, 
was adapted by the students in improved versions of the games. The third 
instance, the final one, was then produced in two copies, one copy was donated 
to the schools from Potlogi and Pitaru, and one was displayed in the project's 
exhibition. 

 The collaboration we proposed to the students from the two fields, 
education and design, offers different approaches to the design profession, 
following a historical and conceptual thread of research and implementation of 
industrial design prominent for the Romanian design history.

 It builds on the project Design of portable TV sets – research 
conducted by the “Ion Mincu” Institute of Architecture, the “Nicolae 
Grigorescu” Institute of Fine Arts, the Polytechnic Institute of Bucharest and 
the Academy of Economic Studies for the Electronica Enterprise by Ion Popa 
and members of Studio DA, in 1976-77, the prototypes of which were to be 
mass-produced before the earthquake of 1977. The theme of the summer 
school was also inspired by the diploma project of designers Mihai Nazarie, 
Dan Velescu and Radu Vișan, The Game, Another Means of Communication, 
coordinated by Ion Popa in 1979.
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EXPOZIȚIA DESIGN EXPERIMENT LA 
FINALUL PROIECTULUI, INSTITUTUL 
DE ARHITECTURĂ “ION MINCU” DIN 
BUCUREȘTI, 1977

TOATE FOTOGRAFIILE DIN ARHIVA ARH. GEORGE MĂRCULEȚ

ALL PHOTOS FROM The ARCHIVE of GEORGE MĂRCULEȚ

EXPOZIȚIA DESIGN EXPERIMENT LA 
FINALUL PROIECTULUI, INSTITUTUL 
DE ARHITECTURĂ “ION MINCU” DIN 
BUCUREȘTI, 1977

STUDENȚII ARHITECȚI (DE LA STâNGA 
LA DREAPTA) TAVI ILIESCU, VIOREL 
BALAURU, MIHAI CALOTĂ LUCRâND 
LA PROTOTIPURI de TELEVIZOARE 
PORTABILE

DESIGN EXPERIMENT EXHIBITION AT 
THE END OF THE PROJECT, “ION MINCU” 
INSTITUTE OF ARCHITECTURE IN 
BUCHAREST, 1977

DESIGN EXPERIMENT EXHIBITION AT 
THE END OF THE PROJECT, “ION MINCU” 
INSTITUTE OF ARCHITECTURE IN 
BUCHAREST, 1977

ARCHITECT STUDENTS (FROM LEFT TO 
RIGHT) TAVI ILIESCU, VIOREL BALAURU, 
MIHAI CALOTĂ WORKing ON PORTABLE 
TV PROTOTYPES
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Designul televizoarelor portabile – studiu realizat de Institutul 

de arhitectură “Ion Mincu”, Institutul de Arte Plastice “Nicolae 

Grigorescu”, Institutul Politehnic București, Academia de Studii 

Economice pentru Întreprinderea Electronica, un proiect al 

Studioului DA, 1976 - 1977

Design of portable TV sets – study conducted by the “Ion Mincu” 

Institute of Architecture, the “Nicolae Grigorescu” Institute of 

Fine Arts, the Polytechnic Institute of Bucharest, Academy of 

Economic Studies for the Electronica Enterprise, a project of 

Studio DA, 1976 - 1977
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EMOȚII AMBULANTE
AUTORI: Andreea Cristea, Mihaela 
Șerban, Paul Lungeanu, Raluca Bobaru

SITUAȚII NOI:

LA ȘCOALĂ
La ora de istorie ai pregătit un proiect 
pe care nu îl consideri la fel de bun ca al 
colegilor. După prezentare, profesorul e 
încântat și toată lumea te felicită. Cum
te simți?

ACASĂ
Ajungi obosit/ă acasă după o zi grea la 
școală și mama te așteaptă cu o prăjitură 
gata scoasă din cuptor. Cum
te simți?

LA JOACĂ
De ziua ta primești un cadou de la părinți 
care nu îți place. Le spui acest lucru și 
ei se supără. Până la urmă vin la tine 
și îți spun că veți merge împreună să 
schimbați cadoul. Cum te simți?
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ADEVĂR & MINCIUNĂ 
& PROVOCARE
AUTOARE: 
Andreea Szilagyi, Alexandra Ivașc

REGULI

- Scop: primul jucător care 
acumulează 20 de puncte câștigă.
- Pionii se mișcă în direcția acelor de 
ceasornic.
- Când jucătorul pică pe un pătrat cu 
săgeată, se mută la locul indicat.
- Când jucătorul pică pe un pătrat cu 
model, extrage un cartonaș de culoare 
corespondentă pătratului.
- Se începe la alegere sau cu cel mai 
mare număr de zar.

CARTONAȘE
Se alege un cartonaș din teancul 
corespunzător cu culoarea căsuței cu 
model.
Cartonașele verzi: Adevăr sau 
Minciună – 2 puncte

Jucătorul care trage cartea ține cont 
de subiect și îl interpretează într-o 
afirmație adevărată sau falsă. Dacă 
restul jucătorilor ghicesc corect 
(adevăr sau minciună), jucătorul nu 
primește puncte.
Ex. „Am 5 frați. Adevăr sau minciună?”
„Am întâlnit o celebritate. Adevăr sau 
minciună?”

Jucătorul care spune afirmația trebuie 
să noteze înainte dacă aceasta este 
adevăr sau minciună. (în telefon, pe 
foaie etc.)
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Jocul, alt mijloc de comunicare 
proiect diplomă Mihai Nazarie, Dan Velescu, 
Radu Vișan, coordonaTor arh. Ion Popa, 1979
câștigător marele premiu ICSID 1981
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 "Dacă jocul “dincolo de toate posibilele sale definiții și determinări este 

un fenomen de cultură” (cum afirma Huizinga), care subîntinde ansamblul activităților 

umane ca o componentă obligatorie și specific umană, dacă relația dintre cultură și 

joc trebuie căutată, “mai cu seamă formele superioare ale jocului social, acolo unde 

el își duce existența în acțiunea ordonată a unui grup sau a unei comunități”, el (jocul) 

reflectă societatea care îl inventează și îl practică, fiind simptomul unei civilizații. (...)

      Demersul celor trei designeri (Mihai Nazarie, Dan Velescu, Radu Vișan), 

respectându-și traiectoria teoretică și metodologică descoperită “pe speze proprii”, 

din aproape în aproape, pe teritoriul ilimitat și periculos prin super-complexitate al 

jocului, a urmărit însă și solicitarea mai activă a laturii intuitive  (apărută pe o bază 

riguroasă de gândire) a invenției, latură vizibilă în aspectul formal al jocurilor, 

în unele reguli, în posibilele conotatii ale acestora, în caracterul de “schiță” și de 

“propunere” al unora dintre ele : latura intuitivă care apropie mult aceste jocuri, prin 

concepție, de opera de artă."

Designul în sfera jocului, Magda Cârneci, ARTA nr. 11-12, 1979 
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Mobilier pentru birou, Ion Popa, la Trienala Republicană de Design, 1985-1986, Sala Dalles, București, FOTO: EMILIAN SĂVESCU

Office furniture, Ion Popa, at the Republican Design Triennial, 1985-1986, Dalles Hall, Bucharest, PHOTO: EMILIAN SĂVESCU 
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Ceas urban Colentina, student Papp Josef, coordonator Ion Popa, București, 1980(?), 
FOTO: EMILIAN SĂVESCU

Colentina urban clock, student Papp Josef, coordinator Ion Popa, Bucharest, 1980 (?), 
PHOTO: EMILIAN SĂVESCU
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Caroserie pentru tramvai, Constanța, Ion Popa, 1985, FOTO: EMILIAN SĂVESCU

Tram body design, Constanța, Ion Popa, 1985, PHOTO: EMILIAN SĂVESCU
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Sus: VEDERE din EXPOZIȚIE CU MOBILIER ION POPA, Trienala Republicană de Design, SALA DALLES, BUCUREȘTI, 1985-1986, 
FOTO: EMILIAN SĂVESCU
Jos: Schiță pentru ceas urban în zona BUCUR OBOR, ION POPA, 1980

ABOVE: EXHIBITION VIEW WITH ION POPA’S FURNITURE DESIGN, Republican Design Triennial, SALA DALLES, BUCHAREST, 1985-
1986, phOTO: EMILIAN SĂVESCU
BELOW: SKETCH FOR URBAN CLOCK IN BUCUR OBOR AREA, ION POPA, 1980
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SUS: MEMBRII STUDIO DA LA INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ DIN BUCUREȘTI ÎN TIMPUL PROIECTULUI DE televizoare PORTABiLE. DE LA 
STâNGA LA DREaPTa ARHITECȚII: FRANCISc ECHERIU, ROMEO SIMIRAș, VLAD CALBOREANU, ION POPA, 1976-1977, ARHIVA ARH. GEORGE 

MĂRCULEȚ. JOS: VLAD CALBOREANU ȘI ION POPA LA INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE DIN BUCUREȘTI, anii 1980

ABOVE: STUDIO DA MEMBERS AT THE INSTITUTE OF ARCHITECTURE IN BUCHAREST DURING THE DESIGN OF PORTABLE TV SETS PROJECT. 
FROM LEFT TO RIGHT THE ARCHITECTS: FRANCISc ECHERIU, ROMEO SIMIRAS, VLAD CALBOREANU, ION POPA, 1976-1977, The ARCHIVE 

of ARH. GEORGE MĂRCULEȚ. BELOW: VLAD CALBOREANU AND ION POPA AT THE INSTITUTE OF FINE ARTS IN BUCHAREST, 1980s





MOBILIER PENTRU BAR - CLUBUL DIPLOMAȚILOR, BUCUREȘTI, ION POPA ȘI VLAD CALBOREANU, 1980-1982, FOTO: EMILIAN SĂVESCU

BAR FURNITURE - DIPLOMATS’ CLUB, BUCHAREST, ION POPA AND VLAD CALBOREANU, 1980-1982, PHOTO: EMILIAN SĂVESCU





VEDERE din EXPOZIȚIe CU MOBILIERUL LUI ION POPA, Trienala Republicană de Design, SALA DALLES, BUCUREȘTI, 1985-1986, 
FOTO: EMILIAN SĂVESCU

EXHIBITION VIEW WITH ION POPA’S FURNITURE DESIGN,  Republican Design Triennial, SALA DALLES, BUCHAREST, 1985-1986, 
PHOTO: EMILIAN SĂVESCU





MOBILIER PENTRU BAR - CLUBUL DIPLOMAȚILOR,  BUCUREȘTI, ION POPA ȘI VLAD CALBOREANU, 1980-1982, FOTO: EMILIAN SĂVESCU 

BAR FURNITURE - DIPLOMATS’ CLUB, BUCHAREST, ION POPA AND VLAD CALBOREANU, 1980-1982, PHOTO EMILIAN SĂVESCU
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Ceas urban Bucur Obor, Ion Popa, București, 1980, FOTO: EMILIAN SĂVESCU

Urban clock in Bucur Obor, Ion Popa, Bucharest, 1980, PHOTO: EMILIAN SĂVESCU
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ARH. ION POPA
Se naște la 14 mai 1944 în satul Crețești, comuna Vidra, județul Ilfov, fiul lui Ilie 

și Maria Popa.

1951  –  1958  Școala elementară, satul Crețești, comuna Vidra, județul Ilfov
1958 – 1962  Liceul “Mihai Viteazul”, București 
1962 – 1964  Școala Tehnică de Arhitectură și Construcții, București 
1964 – 1965  Institutul Pedagogic din Baia Mare, Facultatea de Filologie, Baia 

Mare
1965 – 1972   Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” din București, diplomă de 

licență
1966  Turul României pe bicicletă în 60 de zile, alături de un prieten
1967  Turul Europei pe bicicletă în 72 de zile, parcurgând 7000 km în 

nouă țări
1968  Participă la amenajarea Clubului A, nou înființatul Club al 

Studenților Arhitecți. Este membru fondator Club A și primul 
director al acestuia

1969 – 1970  Pregătește Turul Orașelor Olimpice (Turul Lumii) pe bicicletă, 
împreună cu arh. George Mărculeț, tur care nu se realizează în final

1972            Repartiție ca arhitect la Trustul de Construcții al Oficiului 
Economic “Carpați”, București

1972 – 1976   Arhitect la Catedra Relații Internaționale, Centrul de consulting în 
creație industrială, ambalaje și promovarea produselor, Facultatea 
de Comerț Exterior, Academia de Studii Economice

1975  Colaborator la Institutul de Arhitectură “Ion Mincu”
1974 – 1976  Colaborator, Secția Forme Industriale (Design) a Facultății de 

Arte Decorative, Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”, 
București

1976 – 1978  Asistent universitar, Secția Forme Industriale (Design) a 
Facultății de Arte Decorative, Institutul de Arte Plastice “Nicolae 
Grigorescu”, București 

1978 – 1990  Lector universitar, secretar al Secției Forme Industriale (Design) a 
Facultății de Arte Decorative, Institutul de Arte Plastice “Nicolae 
Grigorescu”, București
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PROIECTE ȘI INIȚIATIVE

1973  Co-fondator Studioul de Design și Arhitectură / Studio DA, alături 
de arhitecții Vlad Calboreanu, Francisc Echeriu, Romeo Simiraș, 
Marica Solomon și Alba Delia Popa

1974  Co-organizator al Seminarului Național de Design în cadrul 
Centrului de consulting în creație industrială, ambalaje și 
promovarea produselor, Facultatea de Comerț Exterior, Academia 
de Studii Economice, alături de Asociația Română de Marketing și 
Studio DA

1974  Amenajează Galeriile de artă “Căminul artei” ale Uniunii Artiștilor 
Plastici. Proiect de arhitectură, mobilier și firmă, în colaborare cu 
arh. Vlad Calboreanu

1974 – 1976  Proiectează sisteme de ambalare și ambalaje pentru industria 
alimentară, ușoară și chimică din cadrul contractelor de cercetare 
ale Academiei de Studii Economice

PROIECTARE DE EXPOZIȚII

1972  Design în ceramică și sticlă, ASE
1973  Artă și industrie, în colaborare cu Institutul de Arte Plastice și ASE
1974  Design în industria modernă, în colaborare cu Institutul Român de 

Consulting și cu participarea firmei Goertz Industrial Design din 
SUA

  Design, educație și progres, la Institutul de arhitectură “Ion Mincu”, 
în colaborare cu Ministerul Industriei Ușoare și cu participarea 
Consiliului de Design din Londra

1974 – 1975   Alte expoziții organizate cu prilejul unor manifestări ale Asociației 
Române de Marketing (Congresul Internațional de Marketing, 
Electronica în folosul nostru)

1981 – 1982  Proiectare și realizare a Pavilionului României la Târgul 
Internațional Viena 

1982 – 1983  Co-organizare și proiectare a Primei Expoziții Republicane de 
Design, Sala Dalles, București, sub egida UAP si IAP, alături de arh. 
Vlad Calboreanu 

CO-AUTOR ȘI COORDONATOR DE PROIECTE INTER- ȘI 
TRANSDISCIPLINARE
(Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”, secția Design, 1974-1989)

Designul televizoarelor portabile – studiu realizat de Institutul de arhitectură 
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“Ion Mincu”, Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”, Institutul 
Politehnic București, Academia de Studii Economice pentru Întreprinderea 
Electronica, un proiect al Studioului DA

Studiul privind cabina tractorului 8X pentru Institutul de Cercetări Științifice 
pentru Protecția Muncii

Studiul privind bordul autoutilitarei TV pentru Întreprinderea Autobuzul
Studiul privind designul combinei Gloria pentru Institutul de Cercetări Științifice 
pentru Protecția Muncii

Studii privind designul calculatoarelor electronice, mașinilor agricole, 
mobilierului pentru locuințe și ambalajelor medicamentelor românești pentru 
Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie

Studiu privind linia stilistică a tractoarelor românești pentru Institutul de 
Cercetări pentru Autocamioane și Tractoare

Studiu privind bordul autoturismului de teren ARO 240 pentru Întreprinderea 
Mecanică Muscel

Realizare mobilier urban, ceasul din Piața Bucur Obor, autor Ion Popa
Realizare mobilier urban, ceasul din Calea Colentina, autor student Papp Jozef, 
coordonator Ion Popa

Coordonare proiect de diplomă Jocul, alt mijloc de comunicare, de Mihai 
Nazarie, Dan Velescu, Radu Vişan, câștigător al Marelui Premiu ICSID 1981

PARTICIPARE EXPOZIȚII

1977  Expoziția Studioului de Design DA, Design Experiment, IAIM
1982 – 1983  Prima Expoziție Republicană de Design, participant și co-

organizator alături de arh. Vlad Calboreanu, UAP, IAP, Sala Dalles, 
București

1985 – 1986     Trienala Republicană de Design, Sala Dalles, București

PREMII ȘI COMPETIȚII

1978  Participare la Concursul Internațional de Arhitectură organizat 
pentru construcția Bibliotecii Naționale Pahlavi din Teheran, Iran, 
în cadrul Studio DA

1981  Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru Design
1983  Premiul pentru calitate estetică deosebită la prima Expoziție 

Republicană de Design, București, cu arh. Vlad Calboreanu
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AFILIERI

1958 – 1970  Membru al Uniunii Tineretului Comunist, secretar al clasei, al 
anului de studii, membru al comitetului pe facultate

1965 – 1972  Membru al Asociației Studenților Arhitecți
1968 – 1972  Membru fondator al Clubului Studenților Arhitecți, Club A
1967 – 1989  Membru Partidul Comunist Român
1973 – 1979  Membru fondator al Studioului de Design și Arhitectură DA
1981 – 1990    Membru al Uniunii Artiștilor Plastici, Secția Design, UAP
1974 – 1989  Membru în Biroul Executiv al Filialei București a AROMAR, 

Asociația Română de Marketing

PROIECTE DE MOBILIER

1974  Mobilier pentru Galeria “Căminul Artei”, cu arh. Vlad Calboreanu
1980 – 1983  Mobilier pentru Clubul Diplomaților, București, cu arh. Vlad 

Calboreanu
1985  Mobilier bucătărie, expus la Expoziția Republicană de Design, Sala 

Dalles
1985 – 1986  Mobilier dulapuri cu ușă glisantă și dulapuri casetate pentru birou, 

expuse la Expoziția Republicană de Design, Sala Dalles
1988 – 1989 Mobilier de cofetărie, Cofetăria Ada Kaleh, Drobeta-Turnu Severin

CĂRȚI PUBLICATE

Ion Popa și Monica Plisca, Design și competitivitate, 
   București: Editura INID, 1982
Popa, I. și Muresan, L., Design industrial, 
   București: Editura INID, 1979
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Între anii 1970 și 1976 realizează prezentarea grafică a revistelor Viața Economică 
și a Revistei Economice.  Între 1974 și 1990 scrie articole de specialitate în 
revistele Arhitectura, Buletinul de Marketing, Flacăra, Contemporanul, Revista 
Economică, precum și cursul Designul de ambalaje, Tipografia ASE (1974).

În mijlocul a numeroase proiecte și inițiative, Ion Popa încetează din viață la 4 
mai 1990, la 45 ani, la Spitalul de Urgență din București, în urma complicațiilor 
unei pneumonii.

A fost căsătorit cu colega de facultate, arh. Alba Delia Popa cu care a avut două 
fiice, Ilina (născută în 1977, medic internist și nefrolog) și Delia (născută în 1980, 
artistă vizuală).
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ARCH. ION POPA
Born on May 14, 1944, in Crețești village, Vidra commune, Ilfov county, the son 

of Ilie and Maria Popa.

1951 - 1958   Elementary school, Crețești village, Vidra commune, Ilfov county
1958 - 1962   “Mihai Viteazul” High School, Bucharest
1962 - 1964  Technical School of Architecture and Constructions, Bucharest
1964 - 1965   Pedagogical Institute of Baia Mare, School of Philology, Baia Mare
1965 - 1972   “Ion Mincu” Institute of Architecture in Bucharest, bachelor's 

degree
1966   Tour of Romania by bicycle in 60 days, with a friend
1967   Tour of Europe by bicycle in 72 days, 7000 km in 9 countries
1968   Participates in the setup of Club A, the newly established Club of 

Architecture Students. He is a founding member of Club A and its 
first director

1969 - 1970  He prepares for the Tour of the Olympic Cities (World Tour) by 
bicycle, together with the architect George Mărculeț, a tour that 
does not take place in the end

1972   Assignment as an architect at the Construction Trust of the 
“Carpathians” Economic Office, Bucharest

1972 - 1976   Architect at the Department of International Relations, Consulting 
Center in Industrial Creation, Product Packaging and Promotion, 
Faculty of Foreign Trade, Academy of Economic Studies, ASE

1975   Collaborator at the “Ion Mincu” Institute of Architecture
1974 - 1976   Collaborator, Department of Industrial Forms (Design) of the 

School of Decorative Arts, “Nicolae Grigorescu” Institute of Fine 
Arts, Bucharest

1976 - 1978   Assistant professor, Department of Industrial Forms (Design) of 
the School of Decorative Arts, “Nicolae Grigorescu” Institute of 
Fine Arts, Bucharest

1978 - 1990  University lecturer, secretary of the Department of Industrial 
Forms (Design) of the School of Decorative Arts, “Nicolae 
Grigorescu” Institute of Fine Arts, Bucharest
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PROJECTS AND INITIATIVES

1973   Co-founder of Studio DA / Design and Architecture Studio, 
together with architects Vlad Calboreanu, Francisc Echeriu, 
Romeo Simiraș, Marica Solomon and Alba Delia Popa

1974   Co-organizer of the National Design Seminar within the 
Consulting Center in Industrial Creation, Product Packaging 
and Promotion, Faculty of Foreign Trade, Academy of Economic 
Studies, together with the Romanian Marketing Association and 
Studio DA

1974   “Căminul Artei” Art Galleries, Fine Artists’ Union. Interior design, 
furniture design and visual identity, in collaboration with architect 
Vlad Calboreanu

1974 - 1976   Designs assembly and packaging systems for the food, light and 
chemical industries under research contracts of the Academy of 
Economic Studies, ASE

EXHIBITION DESIGN

1972   Design in Ceramics and Glass, ASE
1973   Art and Industry, in collaboration with the Institute of Fine Arts 

and ASE
1974   Design in Modern Industry, in collaboration with the Romanian 

Institute of Consulting and with the participation of the US 
company Goertz Industrial Design

  Design, Education and Progress, at the “Ion Mincu” Institute of 
Architecture, in collaboration with the Ministry of Light Industry 
and with the participation of the London Design Council

1974 - 1975   Other exhibitions organized on the occasion of events of the 
Romanian Marketing Association (International Marketing 
Congress, Electronics for our Benefit)

1981 - 1982   Design and production of the Romanian Pavilion at the Vienna 
International Fair

1982 - 1983   Co-organization and design of the First Republican Design 
Exhibition, Sala Dalles/Dalles Hall, Bucharest, under the aegis 
of the Fine Artists’ Union and the Institute of Fine Arts, with 
architect Vlad Calboreanu
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CO-AUTHOR AND COORDINATOR OF INTER- AND 
TRANSDISCIPLINARY PROJECTS
(“Nicolae Grigorescu” Institute of Fine Arts, Design Department, 1974-1989)

Design of portable TV sets - study conducted by the “Ion Mincu” Institute of 
Architecture, the “Nicolae Grigorescu” Institute of Fine Arts, the Polytechnic 
Institute of Bucharest, Academy of Economic Studies for the Electronica 
Enterprise, a project of Studio DA

Study of the 8X tractor cab for the Institute for Scientific Research for Labor 
Protection

Study of the board of the TV van for the Autobuzul Enterprise
Study of the design of the “Gloria” harvest-thresher for the Institute for 
Scientific Research for Labor Protection

Studies of the design of electronic computers, agricultural machines, home 
furniture and packaging of Romanian medicine for the National Council for 
Science and Technology

Study of the stylistic line of Romanian tractors for the Research Institute for 
Auto-trucks and Tractors

Study of the board of the ARO 240 off-road vehicle for the Muscel Mechanical 
Enterprise

Urban furniture creation, the clock in Bucur Obor Square, author Ion Popa
Urban furniture creation, the clock on Colentina Road, author student Papp 
Jozef, coordinator Ion Popa

Coordination of the diploma project The Game, Another Means of 
Communication, by Mihai Nazarie, Dan Velescu, Radu Vişan, winner of the 
1981 ICSID Grand Prize

PARTICIPATION IN EXHIBITIONS

1977   Design Experiment exhibition, Studio DA, IAIM
1982 - 1983   First Republican Design Exhibition, participant and co-organizer 

with architect Vlad Calboreanu, Fine Artists’ Union, Institute of 
Fine Arts, Dalles Hall, Bucharest

1985 - 1986   Republican Design Triennial, Sala Dalles/Dalles Hall, Bucharest
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PRIZES AND COMPETITIONS

1978   Participation in the International Architectural Competition 
organized for the construction of the Pahlavi National Library in 
Tehran, Iran, within Studio DA

1981   Prize of the Romanian Fine Artists’ Union for Design, UAP
1983   Prize for special aesthetic quality at the First Republican Design 

Exhibition, Bucharest, with architect Vlad Calboreanu

MEMBERSHIPS

1958 - 1970   UTC (Union of Communist Youth) member, class secretary of the 
study year, member of the faculty committee

1965 - 1972   Member of the Association of Architecture Students
1968 - 1972   Founding member of the Club of Architecture Students, Club A
1967 - 1989  Member of the PCR, Romanian Communist Party
1973 - 1979   Founding member of Studio DA
1981 - 1990   Member of the Fine Artists Union, Design Department, UAP
1974 - 1989   Member of the Executive Bureau of the Bucharest Subsidiary of 

AROMAR, the Romanian Marketing Association

FURNITURE DESIGN PROJECTS

1974   Furniture for the “Căminul Artei” Art Galleries, with architect Vlad 
Calboreanu

1980 - 1983   Furniture for the Diplomats' Club, Bucharest, with architect Vlad 
Calboreanu

1985   Kitchen furniture, exhibited at the Republican Design Exhibition, 
Sala Dalles / Dalles Hall

1985 - 1986   Cabinets furniture with sliding door and coffered office cabinets, 
exhibited at the Republican Design Exhibition, Sala Dalles / Dalles 
Hall

1988 - 1989  Confectioner’s furniture, Ada Kaleh Confectionery, Drobeta-Turnu 
Severin

PUBLISHED BOOKS

Ion Popa and Monica Plisca, Design and Competitiveness, 
    Bucharest: INID Publishing House, 1982
Popa, I. and Muresan, L., Industrial Design, 
    Bucharest: INID Publishing House, 1979
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Between 1970 and 1976, he made the graphic presentation of the magazines 
Viața Economică (Economic Life) and Revista Economică (Economic Magazine). 
Between 1974 and 1990 he wrote specialized articles in the magazines 
Arhitectura (Architecture), Buletinul de Marketing (Marketing Bulletin), 
Flacăra (The Flame), Contemporanul (The Contemporary), Revista Economică 
(Economic Magazine), as well as the course Packaging Design, ASE printing 
house (1974).

Ion Popa died on May 4 1990, in the midst of numerous projects and initiatives, 
at the age of 45, due to complications from pneumonia at the Emergency 
Hospital in Bucharest.

He was married to his university colleague, architect Alba Delia Popa, with 
whom he had two daughters, Ilina (born in 1977, an internal medicine physician 
and nephrologist) and Delia (born in 1980, a visual artist).
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