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Proiectul Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs este realizat de echipa Asociației Atelierul de 
Creație, organizație non-profit ce susține de mai bine de şase ani abordările alternative de prezentare în spații 
noi de consum de cultură. Încă de la înființare, din 2011, contribuie la construirea şi dezvoltarea comunității 
designerilor şi creatorilor de produse la nivel naţional. Prin implicarea sa activă în dezvoltarea industriei 
creative, asociația reușește să promoveze valorile contemporane ale culturii românești. 
 
 
Echipa de organizare a Asociaţiei Atelierul de Creaţie pentru Noaptea albă a creatorilor și designerilor de 
produs, ediţia a V-a, a fost formată din:   

Mihaela Ion, director de proiect  

Teodora Vlădescu, grafician DTP  

Vali Grosoşiu, inginer sunet  

Anca Ionescu, responsabil marketing  

Elisa Ene, PR  

Daniela Lazăr, fotograf  

Daniel Mircea, IT  

şi voluntarii asociaţiei: Andreea Darie, Alexandra Tomas, Ramona Chifu Mateescu, Andreea Manea, Irina D. 
Stanciu, Ștefan Balea. 
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Comunicat de presă 
 

O noapte culturală, o noapte albă:  
Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs 

 – a V-a ediție – 
București 

 
Sâmbătă, 22 octombrie 2016, între orele 19:00 și 04:00, Asociaţia Atelierul de Creaţie, vă invită la cea de-a 
cincea ediție a Nopții albe a creatorilor și designerilor de produs la Centrul Cultural Casa Artelor din București 
(b-dul Mircea Vodă la nr. 5). Și în acest an am ales un spațiu eclectic, de această dată aflat în aceeaşi clădire 
cu Casa de Căsătorii din Sectorul 3, şi anume în Casa Eliad – imobil de patrimoniu cu o arhitectură 
impresionantă. 
 
Noaptea albă a creatorilor şi designerilor de produs este finanțată de Ministerul Culturii şi se desfăşoară 
exclusiv în București. Mihaela Ion, directoarea culturală a proiectului, menţionează că “Noaptea albă a 
creatorilor şi designerilor de produs este o oportunitate viabilă de networking, comunicare şi activare  
interdisciplinară pentru vizitatori şi expozanţi, într-un spaţiu de consum de cultură insolit - Centrul Cultural Casa 
Artelor. Pentru o seară curatoriem o expoziţie contemporană cu produse de autor şi de designer.” 
 
FB event: https://www.facebook.com/events/687833798043423/ 
 
27 de creatori și designeri de produs din direcții creative diferite (design de produs, creație de produse unicat, 
graphic design, sculptură, artă vizuală contemporană sau design multimedia) vor face parte integrantă dintr-o 
expoziție omogenă și inspirațională de artă contemporană. Evenimentul le oferă vizitatorilor o imagine actuală a 
designului de produs românesc, prezentată într-un spaţiu adecvat. 
 
Expozanții prezenți la Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs, ediţia a V-a, sunt: Aerobot LEVEL, 
Atelier KIKU, Atelier Mustață, Atelier Ciprian Manda, Brielle Bijoux, Ciprian Ariciu Ceramics, Clic-clac, Craft86, 
Dan Schiller Design, Deco Box, Deliciu Mic, Gabi Toma, Gămălie, genuineleather, Lemnia, Metal Creativ, 
nicomade.ro, N o o r, Raicelai. Terrariums and green deco, Ramona Chifu, Slender Tree, Studio Mud, Square 
Art Studio, Șnur, Vika Tonu Design, WHAT IF I FLY, Wood Be Nice. 
 
Întrucât credem cu tărie că designerii și creatorii de produs își au locul alături de artiștii contemporani, am 
invitat Galeria de Artă Artfooly să își expună lucrările în cadrul Nopții albe a creatorilor și designerilor de 
produs. 
 
Atmosfera muzicală va fi creată de pianistul Alex Racoviţă și de Grobby Anne – DJ ce activează de peste 10 
ani în zona underground şi groove românească. Acordurile de pian clasic și mixurile moderne vor crea un 
ambient plăcut, potrivit pentru contemplarea expoziției, încurajând networking-ul și activând creativitatea. 
Băuturi alese vor fi asigurate de barul Creative Arts. 
 
Opt bloggeri oficiali ai ediției din acest an vor prezenta în timp real – în mediul online – momente din cadrul 
evenimentului, utilizând #blanchenuit, hashtagul oficial al evenimentului. 
 
Intrarea este liberă și va fi însoțită de ziarul evenimentului, distribuit gratuit fiecărui vizitator doritor să petreacă 
o noapte culturală plină de inspirație, printre creatori și designeri de produs, artişti contemporani și exponatele 
lor (vânzarea acestora nu este posibilă în cadrul Nopții albe). 
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Proiectul Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs este realizat de echipa Asociației Atelierul de 
Creație, organizație non-profit ce susține de mai bine de şase ani abordările alternative de prezentare în spații 
noi de consum de cultură. Încă de la înființare, din 2011, contribuie la construirea şi dezvoltarea comunității 
designerilor şi creatorilor de produse la nivel naţional. Prin implicarea sa activă în dezvoltarea industriei 
creative, asociația reușește să promoveze valorile contemporane ale culturii românești. 
 
Scopul proiectului Noaptea albă a creatorilor şi designerilor de produs este punerea în valoare a creațiilor de 
autor şi ale designerilor de produs din România prin realizarea evenimentelor de nişă. Selectarea participanţilor 
este riguroasă și are în vedere standarde înalte de creativitate şi calitate.  
 

www.revista-atelierul.ro  
 
 

Parteneri media, în ordine alfabetică: Artivist, Art Line, Asociatia Operatorilor Culturali, Assamblage Asociaţia 
Națională pentru Bijuterie Contemporană, Autentici.ro, B1.ro, baboom.ro, Bucharest Cultural Events, 
bookblog.ro, Ceașca de Cultură, COOPerativa Urbană, Creative Arts, Creative Class, Dizainăr, 
ExperimentalistRO, Famost Ro, Fundația Calea Victoriei, InOras.ro, IQool, MagMob, Modernism Punct Ro, 
Orașul Meu, PRwave, ROD(Cărturești), Revista Casa Mea, Revista Căminul, Revista din Lemn, Revista 
Zeppelin, România Pozitivă, Radio România Cultural, Televiziunea online Senso TV, TheTrends.ro, Tonica. 
 
Bloggerii oficiali au fost: http://legallyliving.com/, http://www.dianamatusa.com/, http://lessassys.blogspot.ro/, 
http://www.rahelapetrescu.com/, http://toodear.ro/, http://cristiacornea.ro/, http://blog.biancaionel.com/, 
www.duduiamagda.ro 
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Preluari pachete media în presa televizată: 

1. Mihaela Ion la 6TV, septembrie 2016, emisiunea “Casa cu stil” 

2. Mihaela Ion la Radio Romania Cultural, emisiunea “Orasul Vorbeşte”  

3. Mihaela Ion la “Tineri şi neînfricaţi” pentru modernism.ro povestind despre Noaptea albă a creatorilor şi 
designerilor de produs, ediţia a V-a.  

http://www.modernism.ro/2016/09/16/mihaela-ion-manager-cultural-tineri-si-neinfricati/ 

4. Teodora Vlădescu & Mihaela Ion la BIFE SIM, Romexpo,  Conferinţa de Design, 16 septembrie povestind 
despre proiectul Noaptea albă a creatorilor şi designerilor de produs, ediţia a V-a. 

 

Preluări pachete media in presa scrisă: 

1. https://www.facebook.com/artfoolygallery/ 

2. http://artivist.ro/artstyle/nacd.html 

3. https://www.facebook.com/artivistmovement/ 

4. http://www.artline.ro/O-noapte-culturala--o-noapte-alba--Noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-
36859-1-n.html 

5. http://www.artline.ro/10-motive-pentru-care-trebuie-sa-te-inscrii-la-Noaptea-Alba-a-Creatorilor-si-Designerilor-de-
Produs-----editia-a-V-a-36673-1-n.html 

6. https://www.facebook.com/asociatia.operatorilorculturali/posts/1138775689545702:0 

7. http://www.assamblage.org/single-post/2016/10/17/Noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs---Editia-
a-V-a 

8. http://www.autentici.ro/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 

9. http://www.autentici.ro/10-motive-pentru-care-trebuie-sa-te-inscrii-la-nacd-editia-a-v-a/ 

10. http://famost.ro/articol/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a 

11. http://famost.ro/articol/o-noapte-culturala-o-noapte-alba-noaptea-alba-a-creatorilor-ai-designerilor-de-produs-a-v-
a-editie 

12. http://famost.ro/articol/apel-pentru-inscrieri-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a 

13. http://www.bookblog.ro/stire/o-noapte-culturala-o-noapte-alba-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-
produs-a-v-a-editie/ 

14. http://www.bookblog.ro/stire/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 

15. https://www.facebook.com/ROD.Carturesti/photos/a.256939224388252.61457.224146167667558/11286694372
15222/?type=3&theater 

16. https://www.instagram.com/p/BL2upyQgnFI/ 

17. http://www.revistadinlemn.ro/2016/09/22/inscrieri-la-editia-v/ 

18. http://www.revistadinlemn.ro/2016/10/21/noapte-alba-la-casa-artelor/ 

19. http://www.revistadinlemn.ro/2016/10/18/22-octombrie-evenimentul-expozitie-noaptea-alba-creatorilor-
designerilor/ 
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20. https://www.facebook.com/revistadinlemn/?fref=ts  

21. http://bucuresti.inoras.ro/eveniment/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a-45949/ 

22. http://www.baboom.ro/cp/0/3625/Noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs--5- 

23. https://www.facebook.com/baboom.ro/photos/pb.1386401658247023.-
2207520000.1477585992./1691132411107278/?type=3&theater 

24. https://www.facebook.com/baboom.ro/?fref=ts 

25. https://bucharestculturaleventsblog.wordpress.com/?s=noaptea+alba 

26. https://www.facebook.com/bucharestculturalevents/photos/pb.423947761067692.-
2207520000.1477586936./995617380567391/?type=3&theater 

27. https://www.facebook.com/bucharestculturalevents/photos/pb.423947761067692.-
2207520000.1477586936./1025388674256928/?type=3&theater 

28. http://gratuitor.ro/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs/ 

29. http://www.modernism.ro/2016/10/12/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 

30. http://www.modernism.ro/2016/09/04/apel-pentru-inscrieri-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-
editia-a-v-a/ 

31. http://www.uscurrentevents.net/events-history/2214607/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-
editia-a-v-a 

32. http://www.ceascadecultura.ro/ServesteEveniment.aspx?idev=1728 

33. http://www.ceascadecultura.ro/ServesteEveniment.aspx?idev=1674 

34. http://www.ceascadecultura.ro/ServesteEveniment.aspx?idev=1673 

35. https://creativeartsbucuresti.wordpress.com/2016/10/18/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-
editia-a-v-a-2/ 

36. https://creativeartsbucuresti.wordpress.com/2016/10/12/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-
editia-a-v-a/ 

37. https://www.facebook.com/CreativeArtsBucuresti/photos/pb.241445055902827.-
2207520000.1477591739./1178240902223233/?type=3&theater 

38. http://creativeclass.ro/2620/noaptea-alba-creatorilor-si-designerilor-de-produs 

39. http://creativeclass.ro/tag/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs 

40. https://www.facebook.com/www.creativeclass.ro/ 

41. http://www.dizainar.ro/blog/2016/10/20/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 

42. http://www.experimentalist.ro/events/display/993/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-
?type=ugc&passthrough=yes 

43. https://www.facebook.com/ExperimentalistRO/?fref=ts 

44. https://www.facebook.com/fundatia.calea.victoriei/?fref=ts 

45. https://www.iqool.ro/apel-pentru-inscrieri-noaptea-alba-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-v/ 

46. https://www.magmob.ro/forum/evenimente/urmeaza-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs 
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47. https://www.facebook.com/MagazinulMobilei/?fref=ts 

48. http://www.orasulm.eu/evenimente//noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-2016---bucuresti-19043 

49. http://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/arta-si-cultura/o-noapte-culturala-o-noapte-alba-noaptea-alba-a-creatorilor-
i-designerilor-de-produs-16421.html 

50. http://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/arta-si-cultura/noaptea-alba-a-creatorilor-i-designerilor-de-produs-editia-a-v-
a-16393.html 

51. https://www.sensotv.ro/lifestyle/Stiri-7345/o-noapte-culturala-o-noapte-alba-noaptea-alba-a-creatorilor-ai-
designerilor-de-produs-a-v-a-editie-bucuresti 

52. http://e-zeppelin.ro/apel-pentru-inscrieri-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-5/ 

53. http://radioromaniacultural.ro/o-noapte-culturala-o-noapte-alba-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-
produs/ 

54. http://radioromaniacultural.ro/10-motive-pentru-care-trebuie-sa-te-inscrii-la-nacd-editia-a-v-a/ 

55. http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/10-motive-pentru-care-trebuie-sa-te-inscrii-la-nacd-editia-a-v-a/ 

56. http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-2/ 

57. http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 

58. http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/apel-pentru-inscrieri-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-
produs-editia-a-v-a/ 

59. http://www.stiriong.ro/actualitate/evenimente-1/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designeril-1 

60. http://www.locurileculturii.ro/2016/10/17/noaptea-alba-creatorilor-si-designerilor-de-produseditia-v/ 

61. https://signedevents.com/romania/bucharest/noaptea-alb%C4%83-a-creatorilor-%C5%9Fi-designerilor-de-
produs-edi%C5%A3ia-a-v-a/ 

62. http://prwave.ro/marketing/28-events/65842-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a 

63. http://www.prwave.ro/marketing/28-events/65846-10-motive-pentru-care-trebuie-sa-te-inscrii-la-nacd-editia-a-v-a 

64. https://www.facebook.com/PRwave/photos/a.116032754703.96353.116029389703/10154632301654704/?type=
3&theater 

65. http://www.thetrends.ro/2016/09/13/10-motive-pentru-care-trebuie-sa-te-inscrii-la-noaptea-alba-a-creatorilor-si-
designerilor-de-produs/ 

66. http://www.maribojewelry.ro/invitatie-la-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 
 

67. https://gradinacuartisti.ro/2016/10/12/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 
 

68. http://judyflorescu.com/2016/10/17/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 
 

69. http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-21-23-octombrie-2016/ 
 

70. http://www.manufacturat.ro/events/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 

71. http://www.wherevent.com/detail/Revista-Atelierul-Noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-
V-a 
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72. http://stirileprotv.ro/stiri/we-like-weekends/we-like-weekends-evenimentele-pe-care-nu-ai-voie-sa-le-ratezi-in-
perioada-21-23-octombrie-2016.html 

73. http://socialagenda.ro/15228/vino-la-noaptea-alba-creatorilor-si-designerilor-de-produs 

74. http://rahelapetrescu.com/2016/10/18/noaptea-designerilor-de-produs/ 

75. http://www.feedler.ro/feed/4813982--22-octombrie-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-
v-a-bucuresti 

76. http://ramsmade.blogspot.ro/ 

77. http://toodear.ro/2016/10/19/noaptea-alba-creatorilor-si-designerilor-de-produs/ 

78. http://lessassys.blogspot.ro/2016/10/noaptea-alba-creatorilor-si.html?showComment=1476543426530 

79. http://www.blog.biancaionel.com/noaptea-alba-creatorilor-si-designerilor-de-produs/ 

80. http://duduiamagda.ro/2016/10/11/cand-se-lasa-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs/ 

81. http://cristiacornea.ro/2016/10/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs/ 

82. https://www.facebook.com/toodearblog/?fref=ts 

83. https://www.facebook.com/agoleanu1?hc_ref=SEARCH&fref=nf 
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Postcomunicat de presă 

Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs, ediția a V-a – o expoziție alternativă de artă 
contemporană  

 

Sâmbătă, 22 octombrie 2016, între orele 19.00 – 04.00 a avut loc cea de-a V-a ediție a evenimentului Noaptea 
albă a creatorilor și designerilor de produs găzduită de eclecticul Centru Cultural Casa Artelor din Bd. Mircea 
Vodă, nr. 5, București. 

Ediția a V-a a  proiectului Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs, finanţată de Ministerul Culturii, a 
creat cadrul specific unei galerii de artă contemporană într-o locaţie elegantă, potrivită pentru prezentarea și 
promovarea creatorilor și designerilor talentați, dar și pentru încurajarea interacțiunii dintre expozanți și 
vizitatori.  

Mihaela Ion, directoarea de proiect afirmă: “Noaptea albă a creatorilor şi designerilor de produs este un proiect 
- platformă activă de networking, ce din 2012 construieşte comunitatea creativilor din România. Produsele 
prezentate în cadrul acestor evenimente nu sunt spre vânzare, astfel se elimină comercialul şi partea 
vânzărilor, lăsând loc discuţiilor libere între creatori, vizitatori, bloggeri, mass-media. ” 
 
Cei 27 de creatori și designeri de produs expozanți, reprezentanți ai unor direcții creative diferite: Aerobot 
LEVEL // Atelier KIKU // Atelier Mustață // Atelier Ciprian Manda // Brielle Bijoux // Ciprian Ariciu Ceramics 
//Clic-clac// Craft86 // Dan Schiller Design // Deco Box // Deliciu Mic // Gabi Toma // Gămălie // genuineleather. 
// Lemnia // Metal Creativ // nicomade.ro // N o o r // Raicelai. Terrariums and green deco // Ramona Chifu // 
Slender Tree // Studio Mud // Square Art Studio // Șnur // Vika Tonu Design // WHAT IF I FLY // Wood Be Nice 
// Galeria de Artă Artfooly au constituit o expoziție omogenă de artă contemporană și au inspirat vizitatorii, 
bloggerii și fotografii prezenți la eveniment cu idei și tehnici de creație inovative. 

Galeria de Artă Artfooly, invitată să își expună lucrările în cadrul evenimentului Noaptea albă a creatorilor și 
designerilor de produs, alături de cele ale expozanților selecționați, s-a remarcat prin lucrările artistei 
contemporane Zoița (Delia Călinescu), cu operele “Light Heart”, “Hope” și videoart-ul “The hands that are not 
mine”, dar și prin instalația “Mirror Stereo” a lui Adrian Drinceanu. 

Centrul Cultural Casa Artelor, cu atmosfera sa clasică și elegantă, a integrat perfect stilul contemporan al 
creațiilor expuse, punându-le astfel valoarea în evidență, participanţii, fotografii şi bloggerii prezenţi la 
eveniment fiind impresionați de arhitectura, designul clădirii şi al încăperilor.  

Un invitat special în cadrul evenimentului a fost dna Alice Barb, director fondator al Centrului Cultural Casa 
Artelor care a încântat publicul prezent și cu câteva acorduri de pian, chiar la începutul evenimentului.  

32 de partenerii oficiali, 8 bloggeri oficiali, și peste 30 de partenerii neoficiali ai evenimentului Noaptea albă a 
creatorilor și designerilor de produs au susținut proiectul publicând constant informații despre eveniment 
utilizând hashtagul recomandat, #blanchenuit.  

Atmosfera muzicală a fost creată de pianistul Alex Racoviţă, cel care se joacă cu armoniile la pian şi în 
concertele lui Smiley,  și de DJ Grobby Anne -  DJ ce activează de peste 10 ani în zona underground şi groove 
românească. Muzicienii au creat o atmosferă de networking potrivită pentru Noaptea albă a creatorilor şi 
designerilor de produs.   

Barul Creative Arts a tratat publicul prezent cu băuturi special alese pentru a completa experiența întregului 
eveniment. 
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Toți cei care și-au dorit să petreacă o noapte albă printre creatori și designeri de produs, artişti contemporani și 
exponatele lor au fost întâmpinați de voluntarii Revistei Atelierul cu ziarul evenimentului, ce conține prezentarea 
proiectului și a expozanților.  
 
Proiectul Noaptea albă a creatorilor și designerilor de produs este realizat de echipa Asociației Atelierul de 
Creație, organizație non-profit ce susține de mai bine de şase ani abordările alternative de prezentare în spații 
noi de consum de cultură. Încă de la înființare, din 2011, contribuie la construirea şi dezvoltarea comunității 
designerilor şi creatorilor de produse la nivel naţional. Prin implicarea sa activă în dezvoltarea industriei 
creative, asociația reușește să promoveze valorile contemporane ale culturii românești. 
 
Echipa de organizare a Asociaţiei Atelierul de Creaţie pentru Noaptea albă a creatorilor și designerilor de 
produs, ediţia a V-a, a fost formată din:  Mihaela Ion, Teodora Vlădescu, Vali Grosoşiu, Anca Ionescu, Elisa 
Ene, Daniela Lazăr, Daniel Mircea şi voluntarii asociaţiei: Andreea Darie, Alexandra Tomas, Ramona Chifu 
Mateeescu, Andreea Manea, Irina D. Stanciu, Ștefan Balea. 

www.revista-atelierul.ro  

Mai multe imagini de la eveniment găsiţi aici. 
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Preluări materiale media participanţi, bloggeri:  

1. http://genuineleather.ro/noaptea-alba-designerilor-si-creatorilor-de-produs-2016/ 

2. http://lessassys.blogspot.ro/2016/10/me-revista-atelierul-casa-artelor-facem.html 

3. https://www.facebook.com/duduiamagda/?fref=ts 

4. https://www.facebook.com/rahela.petrescu/?fref=ts 

5. http://1music.ro/event/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs/ 

6. https://www.facebook.com/LEMNIA/?fref=ts 

7. https://www.facebook.com/WoodBeNice/?fref=ts 

8. https://www.facebook.com/slender.tree.ro/?fref=ts 

9. http://www.metal-creativ.ro/blog/2016/10/13/noaptea-alba-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-v/ 

10. https://www.facebook.com/Metal-Creativ-970955249642040/?fref=ts 

11. https://www.facebook.com/craft86/ 

12. https://www.facebook.com/atelierkikuro/?fref=ts 

13. https://www.facebook.com/Ciprian-Ariciu-Ceramics-182799775418347/?pnref=lhc 

14. https://www.facebook.com/deliciu.mic/ 

15. https://www.facebook.com/Raicelai-Terrariums-and-green-deco-1420289481601293/?fref=ts 

16. https://www.facebook.com/vikadesign/?pnref=lhc 

17. https://www.facebook.com/artfoolygallery/?fref=ts 

18. https://www.facebook.com/ClicClacShirt/?fref=ts 

19. https://www.facebook.com/genuineleather.ro/?fref=ts&ref=br_tf&qsefr=1 

20. https://www.facebook.com/studiomud/photos/pb.970544373029913.-
2207520000.1477600980./1210412475709767/?type=3&theater 

21. https://www.facebook.com/mon.bric.a.brac?fref=ts 

22. https://www.facebook.com/decobox.ro/?fref=ts 

23. https://www.facebook.com/nicomadero-158364987540717/?fref=ts 

24. https://www.facebook.com/Nicomade.me/?fref=ts 

25. https://www.facebook.com/Aerobot.LEVEL/?fref=ts&ref=br_tf 

26. https://www.facebook.com/squareartstudio/?fref=ts 

27. https://www.facebook.com/whatififly.ro/ 

28. https://www.facebook.com/CasaArtelor/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 

29. https://www.facebook.com/ateliermustata/ 

30. https://www.facebook.com/atelierdepielarie/ 

31. https://www.facebook.com/DanSchillerDesigner/ 
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32. https://www.facebook.com/brielle.bijoux.ro/ 
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Preluări postcomunicat de presă: 

1. http://www.stiriong.ro/ong/cultura/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designeril-2 

2. http://www.prwave.ro/marketing/28-events/66982-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor 

3. http://www.prwave.ro/marketing/28-events/66581-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs 

4. http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a-o-
expozitie-alternativa-de-arta-contemporana/ 

5. http://radioromaniacultural.ro/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a-o-expozitie-
alternativa-de-arta-contemporana/ 

6. https://www.magmob.ro/forum/evenimente/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-arta-
contemporana 

7. http://www.revistadinlemn.ro/2016/10/29/cum-fost-noaptea-alba-la-casa-artelor/ 

8. http://famost.ro/articol/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a-o-expozitie-alternativa-
de-arta-contemporana 

9. http://bucuresti.inoras.ro/articol/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a-o-expozitie-
alternativa-de-arta-contemporana-5077/1/ 

10. http://gratuitor.ro/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a-bucuresti-s-a-terminat 

11. https://www.facebook.com/asociatia.operatorilorculturali/posts/1151171844972753?notif_t=like&notif_id=147804
6909520261 

12. http://www.thetrends.ro/2016/11/02/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a-o-expozitie-
alternativa-de-arta-contemporana/ 

13. http://www.primarie3.ro/stire/%E2%80%9Enoaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs%E2%80%9D/ 

14. https://gradinacuartisti.ro/2016/10/18/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a-2/ 

15. https://bucharestculturaleventsblog.wordpress.com/2016/09/13/apel-pentru-inscrieri-noaptea-alba-a-creatorilor-
si-designerilor-de-produs-editia-a-v-a/ 

16. https://bucharestculturaleventsblog.wordpress.com/2016/10/16/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-
produs-editia-a-v-a/ 

17. https://www.facebook.com/fundatia.calea.victoriei/ 

18. https://www.facebook.com/bookblog.ro/posts/ 

19. https://www.facebook.com/zeppelin.magazine/ 

20. https://www.instagram.com/p/BLYWalXgN2b/?taken-at=325419152 

21. https://www.instagram.com/p/BL3kI25gLJX/?taken-at=325419152 

22. https://www.instagram.com/p/BL31O3xjXU7/?taken-at=325419152 

23. https://www.instagram.com/p/BL35iYrBuK2/?taken-at=325419152 

24. https://www.instagram.com/p/BL37YjThWlf/?taken-at=325419152 

25. https://www.instagram.com/p/BL39AzWFlMz/?taken-at=325419152 
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26. https://www.instagram.com/p/BL38KtIDekK/?taken-at=325419152 

27. https://www.instagram.com/p/BL37rMVhCXQ/?taken-at=325419152 

28. https://www.instagram.com/p/BL4APnvAHtt/?taken-at=325419152 

29. https://www.instagram.com/p/BL39kuxhHEo/?taken-at=325419152 

30. https://www.instagram.com/p/BL4EN1El3xK/?taken-at=325419152 

31. https://www.instagram.com/p/BL4B9SYg_YG/?taken-at=325419152 

32. https://www.instagram.com/p/BL4BJlujULd/?taken-at=325419152 

33. https://www.instagram.com/p/BL4F3KjF60z/?taken-at=325419152 

34. https://www.instagram.com/p/BL4E5d9jorD/?taken-at=325419152 

35. https://www.instagram.com/p/BL4JCNFj3vq/?taken-at=325419152 

36. https://www.instagram.com/p/BL4MVnqDwLV/?taken-at=325419152 

37. https://www.instagram.com/p/BL4OjndB9FQ/?taken-at=325419152 

38. https://www.instagram.com/p/BL4O0UsA8If/?taken-at=325419152 

39. https://www.instagram.com/p/BL4RWmAAwxE/?taken-at=325419152 

40. https://www.instagram.com/p/BL4RZmmAVE_/?taken-at=325419152 

41. https://www.instagram.com/p/BL4R7zzg7ea/?taken-at=325419152 

42. https://www.instagram.com/p/BL4Vk6ej6dV/?taken-at=325419152 

43. https://www.instagram.com/p/BL4ay2nlm_m/?taken-at=325419152 

44. https://www.instagram.com/p/BL6Narkg-Gm/?taken-at=325419152 

45. https://www.instagram.com/p/BL4mq8DgwuP/?taken-at=325419152 

46. https://www.instagram.com/p/BL6jfdgAQdn/?taken-at=325419152 

47. https://www.instagram.com/p/BL_LCQCAqBz/?taken-at=325419152 

48. https://www.instagram.com/p/BL_Lb4OFPcn/?taken-at=325419152 

49. https://www.instagram.com/p/BL50OQShxPq/?taken-at=325419152 

50. https://www.instagram.com/p/BL4XbWWDcJm/?taken-at=325419152 

51. https://twitter.com/buccultevents/status/775640558979149824 

52. https://twitter.com/DecoBoxRo/status/790567306841714688 

53. https://twitter.com/DecoBoxRo/status/793406585393582080 
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Recenzii “Noaptea albă a creatorilor şi designerilor de produs”: 

1. http://duduiamagda.ro/2016/10/25/cum-am-petrecut-de-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs/ 

2. http://toodear.ro/2016/10/27/ce-mi-a-placut-la-noaptea-alba/#more-8180 

3. https://www.magmob.ro/forum/evenimente/imagini-de-la-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs-
2016  

4. http://casoteca.ro/seara-creatorilor-designerilor-produs/ 

5. http://genuineleather.ro/noaptea-alba-designerilor-si-creatorilor-de-produs-2016/ 

6. http://kiku.ro/ro/media-stiri/atelier-kiku-la-blanchenuit 

7. http://sertarulcusurprize.blogspot.ro/2016/10/noaptea-alba-creatorilor-si_27.html 

8. http://rahelapetrescu.com/2016/11/03/articol-post-noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs/ 

9. http://artout.ro/reviste/blog/noaptea-alba-a-creatorilor-si-designerilor-de-produs/ 

 

 


