
 

 

MATER se deschide cu o săptămână întreagă de conferințe 

dedicate materialelor  

 

București, 11 octombrie 2017 – În cadrul săptămânii de lansare MATER (13-22 octombrie), 

profesioniștii din domenii precum arhitectură, design, arte vizuale, contrucții sau producție publicitară 

sunt invitați să descopere materialele din portofoliul bibliotecii în cadrul unor seminarii organizate 

alături de partenerii proiectului. 

Evenimentele abordează teme de interes în special din domeniul arhitecturii (e.g. eficiența energetică 

în construcții, proiecte de arhitectură premiate), designului interior (e.g. trend-uri în amenajarea 

spațiilor de birouri, materiale și tehnici noi de colorare) și artelor vizuale (e.g. soluții pentru industrii 

creative din zona hârtiei, tapetului și foliilor decorative). Expertiza este furnizată de consultanții tehnici 

ai partenerilor-producători de materiale, precum și de specialiști internaționali precum Agnes Lafarge 

- Marketing Development Manager Antalis International (Franța), Matteo Sghedoni – Sales Manager 

GranitiFiandre (Italia) sau Alex Horisberger, Senior Design Consultant BASF (Germania). 

“Decizia de a sprijini acest proiect a fost una cât se poate de firească: la BASF, inovația este motorul 

care ne-a propulsat în ultimii 150 de ani și ne-a permis să devenim lider în domeniul chimiei. În mod 

similar, Biblioteca de Materiale este un demers unic în această regiune, demers care pune accent pe 

inovație și pe oamenii din spatele acesteia, căci pentru a fi creativ ai nevoie de un spațiu care să îți 

permită să gândești out of the box. Și pentru că MATER vizează domeniul construcțiilor și al designului 

de produs – două domenii care pot accelera și menține creșterea economică – oferim celor care vor 

folosi acest spațiu nu doar mostre de materiale și acces la cunoștințe specializate, ci și materiale puse 

în operă, precum pardoseala din această încăpere, pentru a ‘gusta’ experiența utilizatorului care 

beneficiază de produsele BASF”, declară Diana Neacșu – Communications & Government Relations 

BASF. 

În săptămâna 13-22 octombrie MATER își va deschide porțile cu un program de seminarii și conferințe 

pe tema inovației prin materiale, iar vineri 20 octombrie va avea loc petrecerea de deschidere oficială 

a bibliotecii. 

Vineri 13 octombrie  

17:30 – 19:00 – Trend-uri privind materiale pentru 2018 - Alex Horisberger, Senior Design Consultant 

BASF  

Luni 16 octombrie 
17:30 – 18:15 – Materiale inovative în construcții - Daniel Ramba, Account Manager Sales Eastern 
Europe Performance Materials Europe BASF și Cosmin Ionescu, Sales Manager BASF Construction 
Systems 
18:25 – 19:15 – Eficiența energetică în construcții – Ing. Ionuț Hurmuzachi și Ing. Valentin Smochină, 
consultanți tehnici Wienerberger 
19:30 – 20:30 – Materiale inovative din portofoliul Geplast – Liviu Dulugiac, Sales Manager Sisteme 
Arhitecturale 

Marți 17 octombrie 

17:30 - 18:15 – Descoperim lumea culorilor cu Jotun – Robert Ilie, Decorative Sales Executive 
18:30 – 21:30 – Just print your imagination… on paper & more – noutăți despre creative paper, 



 

precum și despre o zonă mai puțin cunoscută din portofoliul Antalis, dar foarte interesantă pentru 
industriile creative: materialele pentru design interior -  tapet, folii decorative pentru orice 
suprafețe, placaje etc.  

Miercuri 18 octombrie 
17:00 – 18:00 – Soluții concrete pentru construcții mai bune - Ramona Costas, R&D Manager Holcim 
și Ștefan Zghibarcea, Manager Promotions and Implementations of Products & Services Holcim 
18:30 – 19:30 – Soluțiile Graniti Fiandre pentru arhitectura din România – Matteo Sghedoni, Area 
Manager Graniti Fiandre 
19:45 - 20:45 – Evoluția trend-urilor pentru spații de birouri și designul spațiilor de lucru (inclusiv 
prezentarea portofoliului Milliken) - Diana Calfa, Managing Partner Morphoza 

Joi 19 octombrie   
17:30 -18:30 – seminar despre amenajarea proiectului rezidențial de pe Strada Londra (premiat la 
Anuala de Arhitectură) - arh. Carmen Petre, biroul de arhitectură ADN 
19:00 – 20:00 – dezvoltarea proiectului arhitectural MATER - echipa biroului de arhitectură 
Wolfhouse Productions 

Vineri 20 octombrie 

20:00 – Petrecere de deschidere MATER – biblioteca de materiale. Eveniment organizat în parteneriat 
cu asociația Zeppelin 

Sâmbătă 21 octombrie, Duminică 22 octombrie – Entrepreneurs Caffe – eveniment organizat de 
asociația Zeppelin cu sprijinul Ambasadei Olandei și Eurodite 

 

Toate informațiile despre program și spațiul MATER sunt disponibile pe pagina de facebook MATER 
Library și pe pagina evenimentului. 
Toate evenimentele vor avea loc la spațiul MATER, de pe Splaiul Unirii 160, în complexul Industria 
Bumbacului. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATER este prima bibliotecă de materiale din România și Europa de Sud-Est. Va fi deschisă în 

octombrie 2017 și va expune 3.000 de materiale într-o primă etapă. 

MATER este un proiect dezvoltat de asociația Nod makerspace ce a fost inițiat prin programul 

Mobilizăm excelența creat de Porsche Romania și dezvoltat împreună cu Fundația Comunitară 

București, precum și un proiect finanțat în programul ”București, Oraș participativ”, realizat cu 

sprijinul ARCUB și Primăria Municipiului București. 

 

Parteneri: Antalis Romania, BASF, Cork Market, Decor Floor, EGGER Group, GEPLAST, GranitiFiandre, 

Holcim Romania, IR Colours, Jotun, Monolit, PIATRAONLINE, Saint-Gobain Building Glass România, 

Saint-Gobain Rigips Romania Saint Gobain Isover, Semmelrock Romania, Tondach, Wienerberger 

Romania. 

Partener business: Banca Transilvania 

Design si amenajare: Wolfhouse Productions, Kinnarps Romania 

Parteneri amenajare: Dizainăr, Holdmann Romania, Makershop, Nova Design, Profilistled, Roca  

Parteneri strategici: Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, Ordinul Arhitecților din 

România, matériO Paris, better, URBAN INCERC 

Sprijin în comunicarea MATER: MSLGROUP The Practice, THE PLOT 

Parteneri media: Branding Magazine, Designist.ro, Graphic Front, Igloo media, start-up.ro, 

SpatiulConstruit, Revista Zeppelin 
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Pentru mai multe informații puteți contacta pe Sabina Baciu la sabina@nodmakerspace.ro și 

0727811566 

mailto:sabina@nodmakerspace.ro

