
 

CONCURS 

DESIGN DE ILUMINAT PENTRU ZONA DE LOBBY Nod & MATER 

 

- Despre Nod makerspace 

Nod makerspace este primul centru creativ de dimensiuni mari din România care are ca obiectiv democratizarea 
design-ului, a ingineriei si a educației creative. Este un spațiu de lucru creativ și un ecosistem dinamic deschis pentru 
designeri, artiști, ingineri, inventatori, freelanceri și antreprenori. Orice minte creativă, oricine are o idee, o invenție 
sau un prototip, și vrea să le dezvolte, își găsește spațiul potrivit, o comunitate suport, și echipamentul de producție 
care poate aduce orice proiect la viață. Nod este și un makerspace dar și un spațiu de co-working, prin urmare orice 
proiect poate fi dezvoltat aici. 

- Ce este biblioteca de materiale?  

MATER este prima bibliotecă de materiale din Sud-Estul Europei.  

Un instrument nou pentru învățare și inovare, biblioteca este o colecție extinsă atât de materiale clasice, cât și de cele 
mai noi, emergente, adunate din întreaga lume. Colecția este constant actualizată de către echipa de bibliotecari și se 
adresează tuturor industriilor creative - arhitectură, construcții, design interior, design de produs, advertising, design 
de modă și de bijuterii, arte etc. - și instituțiilor de învățământ de profil. Configurația spațială a bibliotecii a fost gândită 
în așa fel încât profesioniștii să poată lucra pentru proiectele lor, să se inspire cu ajutorul materialelor, să participe la 
conferințe și seminarii de specialitate. În plus, profesioniștii pot vizita biblioteca împreună cu clienții pentru a compara 
materialele disponibile, atât fizic, cât și în catalogul online.  

- Importanța zonei de lobby  

Cei care ne trec pragul zilnic, ne vizitează pentru lucruri care mai de care mai diverse. Vor sa ajungă la bibliotecă sau în 
atelierele Nod makerspace, au o întalnire cu un membru al comunității, iau parte la un eveniment sau curs care se 
desfășoară la noi, sunt curioși și își doresc un tur organizat al spațiului.  

În lobby este zona de așteptare și primire, unde oamenii își fac prima impresie despre spațiu, tot aici întâmplându-se 
și prima interacțiune cu oamenii din echipa Nod/Mater. Așadar, acest spațiu este cartea noastră de vizită. De aici s-a 
născut ideea unui concurs care să pună în valoare spațiul așa cum se cuvine, printr-un corp de iluminat cu un design 
deosebit.  

- Despre ProfilistLED 

ProfilistLED este unul din pionierii lighting design-ului din România. Compania a activat în domeniul iluminatului de 
peste 25 ani  și a cunoscut o dezvoltare organică, în paralel cu piața din România. La un deceniu de la înființare, 
compania a deschis prima linie de producție proprie de corpuri de iluminat. Brandul PROFILISTLED a apărut în 2016 și 
s-a axat de la debut pe soluții de iluminat LED complete pentru sectorul comercial, office, horeca, retail și rezidențial.  

Portofoliul de produse al companiei este unul impresionant și într-o continuă dinamică, compania fabricând deja sute 
de tipuri de profile LED în fabrica proprie. Flexibilitatea cu care își adaptează corpurile de iluminat cerințelor specifice 
fiecărui client au făcut din Profilistled unul din cei mai cunoscuți și apreciați furnizori de soluții de iluminat profesionale 
din Turcia și Europa. În colaborare cu arhitecți și case de design, ProfilistLED a implementat zeci de proiecte de design 
de lumină pentru clienți de primă mărime din România și din străinătate. 

 

  



TEMA 

Invităm atât tinerii arhitecți, arhitecți de interior și studenții facultăților de profil din țară cât și profesioniștii din 
domenii creative conexe să participe cu o propunere de design de iluminat care să transforme zona de lobby într-un 
spațiu inedit și luminos destinat vizitatorilor și comunității Nod makerspace. Criteriile cărora trebuie să răspundă 
propunerea de amenajare sunt: funcționalitatea, estetica și utilizarea creativă a materialelor. 

Participanții vor propune o structură-obiect construită din varietatea de corpuri de iluminat de pe site-ul 
www.profilistled.ro. Corpul rezultat va integra creativ profilele luminoase (din categoriiile iluminat liniar LED si 
Iluminat DECORATIV), într-un obiect artistic inedit, într-o structură luminoasă aflată la limita dintre un obiect de 
iluminat impunător și instalație de artă. 

Particpanții vor ține cont de dimensiunile în care trebuie să se încadreze obiectul creat: 3x7 m (dimensiune 
planimetrica, iar înălțimea va ține cont de raportarea la înălțimea totală a spațiului – 4.5 m – aceasta fiind la libera 
alegere a participantului) și de relația lui cu spațiul lobby-ului, astfel încât acesta să fie pus în evidență într-un mod 
atractiv, care să genereze mișcare în jur și dorința vizitatorilor de a contempla structura propusă.  

1. Funcționalitatea  

Propunerea trebuie să ia in calcul dimensiunile generoase ale spațiului și diferite scenarii de iluminat în funcție de tipul 
de evenimente care au loc și nevoile de zi cu zi.  

2. Estetica  

Amenajarea va ține cont de aspectul general al spațiului, de înălțime și de circuitul publicului și al membrilor. Încurajăm 
creativitatea și abordările diferite în ideea generării unui proiect coerent, care să-l facă pe vizitator să se simtă special, 
într-un spațiu deja cunoscut pentru promovarea designului de înaltă calitate.  

3. Bineînțeles, materialele contează  

Ca o provocare de design, credem că ar fi important să menționăm ce material ne-ar interesa să folosim în primul rând. 
Astfel, participanții vor folosi orice tip de profile și accesorii de la ProfilistLED, partenerii și consultanții noștri în 
domeniu. Integrarea altor tipuri de materiale  nu este posiblă. 

4. Cerințe de predare 

Pentru ilustrarea proiectului, planșele trebuie trimise digital, în format pdf. Numărul planșelor este maxim 2, iar 
formatul este A2 orizontal (420x594mm).  

Planșele trebuie să conțină cel puțin:  

- Plan, scara 1:50  

- Plan tavan, scara 1:50 

- O secțiune reprezentativă, scara 1:50  

- O perspectivă  

- Detalii reprezentative, scara la alegere 1:20, 1:10  

NOTĂ : Se recomandă vizitarea spațiului pentru familiarizarea cu acesta și pentru a vedea o parte din profilele care pot 
fi găsite în bibliotecă, cât și corpurile de iluminat existente în spațiu. 

5. Documentația atașată cuprinde:  

01 Plan general 

02 Sectiune prin spatiu 

* Încurajăm participanții să viziteze spațiul pentru o înțelegere mai bună a configurației acestuia." 

http://www.profilistled.ro/


CALENDAR CONCURS: 

Lansare concurs – luni, 19 aprilie 2021 

Termen limită pentru trimiterea întrebărilor – luni, 31 mai 2021 

Predare proiecte – luni, 10 iunie 2021 

Jurizare – 11 iunie – 16 iunie 2021 

Meeting juriu - definitivare premii – joi, 17 iunie 2021 

Anunț câștigători – vineri, 18 iunie 2021 

Implementare proiect – 15-22 septembrie 2021 

Festivitate de inaugurare și decernare a premiilor – Vineri 22 septembrie 2021 

 

 

 

 


