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COMPETIŢIA A’DESIGN AWARD SE NUMĂRĂ PRINTRE CELE 
MAI RENUMITE COMPETIŢII DE DESIGN DIN ÎNTREAGA LUME. 

ANUAL, ACEASTA PREMIAZĂ CELE MAI CREATIVE ȘI INOVATIVE IDEI 
ÎN 57 DE CATEGORII, INCLUSIV ARHITECTURĂ, DESIGN INTERIOR, 
DESIGN GRAFIC SAU DESIGN DE PRODUS. ÎN PREZENT A’ DESIGN 
AWARD & COMPETITION ARE ZECI DE MII DE ÎNREGISTRĂRI, MII 
DE ÎNSCRIERI, SUTE DE GALE ŞI EXPOZANŢI DIN PESTE 80 DE ŢĂRI.

Unul dintre participanţi este designerul de inte-
rior, designerul de produs și designerul grafi c, Ser-
ghei Calaraș. În acest an, tânărul a obţinut premiul 
de aur la concursul de design A’ Design Award & 
Competition, cu proiectul Lory Duck.

Conceptul Lory Duck

Proiectul a fost înregistrat în competiţie la nivel de 
concept. Asupra acestuia s-a lucrat intens mai multe 
luni, fi ind perfecţionat în continuu, iar după o lungă 
perioadă de muncă și modifi cări a apărut Lory Duck.

Ideea Lory Duck a apărut în urma unei plimbări 
prin parc când designerul a văzut cum o raţă sălba-
tică a zburat deasupra apei lăsând o formă dinami-
că foarte frumoasă. Natura deja crease un design 
atât de frumos încât și-a dorit să repete acest lucru, 
doar că reinterpretat pentru interioare.

Scopul a fost de a minimaliza, a simplifi ca for-
ma, dar și de a păstra contururile păsării. Deși ma-
rile branduri de corpuri de iluminat deja au scos pe 
piaţă produse inspirate din lumea animală, Serghei 
Calaraș și-a propus, ca designer, să facă un obiect 

original, a cărui idei îi aparţine, în niciun caz să copi-
eze pe cineva, ci să împărtășească, susţinând astfel 
ideile lor prin ideile sale.

Fără a avea destinaţia de a cuceri publicul prin 
atribuirea la un anumit curent stilistic în vogă, Lory 
Duck este creat pentru cei care își doresc să inte-
greze în interior idei inovatoare și, mai ales, made 
in Moldova. 

Funcţionalitate și structură 

Candelabrul reprezintă un sistem suspendat, 
asamblat din module din alamă și sticlă epoxidică, 
fi ecare modul asemuindu-se cu o raţă ce se strecoa-
ră ușor prin stufărișul apelor reci. Nu e întâmplător 
că Lory Duck are la bază metalul. E un material pu-
ternic, de nebiruit, însă care, după cum mărturisește 
autorul, inspiră. Astfel, structura este una durabilă 
și calitativă. Aceasta are proprietatea de a-și păstra 
forma intactă pentru o lungă perioadă, reprezen-
tând o combinaţie dintre eleganţă și putere ce cre-
ează o armonie.

La partea practică, lustra este ușoară în utilizare. 
Modulele pot fi  ușor confi gurate cu o mișcare lejeră, 
fi ecare putând fi  reglat și orientat în orice direcţie și 
la orice înălţime.

Îmbinarea dintre estetic și funcţional a impresi-
onat juriul A’Design Award & Competition, care au 
decis să aprecieze designul autohton și creativita-
tea tânărului designer. 
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„Premiul obţinut este doar un pas mic în planurile 
mele. Și nu este doar pasul meu, el aparţine și familiei 
mele, prietenilor mei, și tuturor oamenilor care au cre-
zut în mine. Acest premiu îmi vorbește despre faptul 
că designul meu a fost apreciat de profesioniști atât 
de afi rmaţi, încât fac parte din juriul A Awards, care au 
obţinut succese și au fost recunocuţi la un asemenea 
nivel. E important pentru mine că ei au evaluat designul 
meu la justa valoare și înţeleg că sunt pe calea corectă, 
trebuie să merg înainte cu ideile mele, să gândesc alte 
produse”, a precizat Serghei Calaraș.

Designul autohton prin prisma laureatului 

A’Design Award & Competition

În încheiere, vom prezenta câteva observaţii foar-
te importante ale laureatului A’Design Award& 
Competition asupra necesităţii conjugării efortu-
rilor designerilor moldoveni în vederea creării de 
proiecte de design capabile să concureze pe plan 
mondial.

„Îmi doresc ca, în Republica Moldova, să 

creăm proiecte de design care ar concura la nivel 

internaţional. Avem resursele și talentele necesare 
pentru acest lucru. Mi-aș dori să motivez colegii, să-i 
încurajez. Totodată, cred că trebuie să încetăm să ne 
percepem unii pe alţii ca pe concurenţi și să facem un 
front creativ comun.

În designul industrial pot vedea răspunsul la 

designul meu. Și când vom lansa brandul „Siero 
Carandash” – nume sub care vor apărea piese de mo-
bilier de manufactură,  eu voi avea aprecierea ideilor 
mele autentice.  

Pentru mine nu există trenduri în design. Înţeleg 
că multe dintre ele vor ieși din vogă și atât. De exem-
plu, culorile 2020: ce facem când vor ieși din vogă, 
vom schimba conceptul? Nu! Sunt tendinţe ce merită 
să fi e urmate, însă o bună parte din ele trebuie igno-
rate. Sunt clienţi care urmează orbește trendurile. Așa 
ajungem să avem proiecte care seamănă între ele, nu 
avem o creștere stilistică și nu ne putem realiza ideile 
autentice.

Unul dintre principalele lucruri pe care trebuie să le 
știe designerii este că nu trebuie să înceteze niciodată 
să creeze lucruri noi”, a punctat Serghei Calaraș.


