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Exclusivitate

Karim Rashid, unul dintre cei mai
cunoscuþi designeri contemporani
de produs ºi un nume consacrat în
acest domeniu, a venit la Bucureºti
p e n t r u a p r e z e n t a v i i t o r u l d e-
sign-ului ºi cum poate acesta schim-
ba lumea.

Evenimentul face parte din campa-
nia Redesign Yourself, care sprijinã 10
oameni obiºnuiþi în provocarea accep-
tatã de a-ºi schimba stilul de viaþã.

Creaþiile lui Karim Rashid inspirã li-
bertate, creativitate, energie poziti-
vã ºi frumuseþe. Prin tot ceea ce face,
Karim Rashid îºi doreºte sã schimbe
lumea ºi se prezintã ca un ”formator
cultural”.

Stilul sãu poate fi cel mai bine descris
ca minimalism senzual. Ideile lui sunt
tehno-organice ºi info-estetice. El
combinã liniile naturale delicate cu
soluþiile convenabile. “Designul
reuºit este o felie de viaþã. Eu cred cã
obiectele ºi spaþiul nu trebuie sã fie
obstacole în calea noastrã, ci o moda-
l i t a t e d e a c â º t i g a e x p e r i e n þ ã .
Obiectele devin organismele în care
noi trãim”, spune Karim Rashid.

“Totul are nevoie de
design, începând cu
interioarele avioanelor
ºi pânã la sticlele
de ºampon ºi la bani –
de la obiectele de
interior de zi cu zi, la
telefoanele mobile,
de la comutatoare la
peisajele urbane”

Interviu cu Karim Rashid
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K
arim Rashid, desi-
gnerul stabilit la
New York, este
unul dintre cei mai

prolifici din generaþia sa. Peste
3000 de produse de design,
peste 300 de premii, o activi-
tate desfãºuratã în 40 de þãri
sunt de ajuns pentru a dovedi
ca Rashid este o legendã a de-
signului. El îºi foloseºte talen-
tul în numeroase domenii:
mobilier, arhitecturã, obiecte
de iluminat, ustensile de
bucãtãrie ºi electrocasnice.

Acest designer multipre-
miat a acceptat proiecte de

design industrial de la mai
mulþi clienþi importanþi din
întreaga lume: Alessi, Artemi-
de, Audi, Bozart, Cappellini,
Estée Lauder, Giorgio Arma-
ni, Issey Miyake, Kenzo, Pra-
da, Sony, Toyota ºi Umbra,
dacã e sã îi numim pe cei mai
prestigioºi dintre ei. Karim
Rashid este un abonat al pre-
miulu i Re d Do t De sign
Award sau al altor trofee,
cum ar fi Chicago Athenae-
um Good Design Award, I.D.
Magazine Annual Design Re-
view, IDSA Industrial Design
Excellence Award ºi altele.

Întotdeauna
am spus: „Fã din

hobby-ul tãu
munca ta” ºi

atunci vei fi cu
adevãrat fericit ºi

vei avea o
contribuþie mai
mare în aceastã

lume.
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Reporter: Cum a fost designul
contemporan influenþat de criza
economicã?

Karim Rashid: În perioadele
când se strânge cureaua, fanteziile
de la Hollywood, jocurile video ºi
alte forme de distracþie explodea-
zã.

Cred cã designul ne aduce fante-
zie, emoþie, frumuseþe, distracþie
ºi, de aceea, poate sã înfloreascã în
perioadele când avem nevoie de
evadare, avem nevoie sã ne simþim
bine în pielea noastrã, avem nevo-
ie sã avem grijã de casa noastrã,
pentru cã vom ieºi mai puþin în
oraº ºi poate cã aºa ne vom distra
mai mult.

Designul poate fi o componentã
importantã a noilor noastre para-
digme sociale.

Î n pr e z e nt , d e s i g nu l e st e
SINGURUL mare element de dife-
renþiere pentru mãrci.

Majoritatea roboþilor, maºinilor ºi
tehnologiilor sunt prezente peste
tot în lume ºi tind sã fie integrate
în toate produsele existente.
Astfel, pentru ca firmele sã supra-
vieþuiascã, vor trebui sã foloseascã
în ºi mai mare mãsurã designul
pentru a-ºi crea propriul brand,
pentru a se diferenþia, pentru a-ºi
lua în stãpânire viziunea, filozofia,
poziþia lor pe piaþã, serviciile lor,
relaþiile lor umane.

Firmele care îmbrãþiºeazã inova-
þia, originalitatea ºi care se concen-
treazã în mod riguros pe experien-
þa umanã vor prospera în vremuri-
le grele.

Companiile care sunt cu adevãrat
inovatoare, creative, ºi care se con-
centreazã pe spiritul uman vor
reuºi – cu alte cuvinte, designul
este cheia succesului atunci când
economia este în dificultate. De-
signul nu este inutil , nu este
nonºalant, nu este extravagant,
designul este o necesitate ºi o do-
rinþã umanã perpetuã. Eu nu pot
sã-mi imaginez ºi n-aº putea sã trã-
iesc într-o lume fãrã design.

Reporter: Sunteþi un optimist?
Cum pot fi oamenii fericiþi?

Karim Rashid: Sunt optimist pânã
la moarte. Eu nu sunt fericit dacã nu
sunt ocupat. Munca înseamnã viaþã.
Întotdeauna am spus: „Fã din
hobby-ul tãu munca ta” ºi atunci
vei fi cu adevãrat fericit ºi vei avea
o contribuþie mai mare în aceastã
lume.

Firmele
care îmbrãþiºeazã

inovaþia,
originalitatea ºi care

se concentreazã în
mod riguros pe

experienþa umanã,
vor prospera în
vremurile grele.



Nu privesc viaþa ca fiind împãrþitã
în „muncã” ºi „distracþie”, ci pur ºi
simplu consider cã munca aduce
sens vieþii.

Reporter: Cum ai descrie designul
modern, contemporan? Cum poa-
te schimba el lumea?

Karim Rashid: Designul nu
înseamnã doar a contura viitorul,
dorinþele, nevoile ºi tehnologiile
contemporane ºi noi forme de
comportament social.

Designul înseamnã reexaminarea
ºi evoluþia culturii noastre ºi a me-
diului. Inovaþia este inseparabilã
de design. Nu înseamnã trenduri,
nu înseamnã rezolvarea de probleme,
nu înseamnã doar „formã” sau doar
„funcþie” – designul este unealta pro-
gresului ºi face sã evolueze expe-
rienþa noastrã esteticã.

Totul are nevoie de design,
începând cu interioarele avioane-
lor ºi pânã la sticlele de ºampon ºi
la bani – de la obiectele de inte-
rior de zi cu zi, la telefoanele mo-
bile, de la comutatoare la peisaje-
le urbane. Avem nevoie sã înfru-
museþãm aceastã planetã din fie-
care punct de vedere, în fiecare
colþ al ei. Mai ales în prezent, de-
signul trebuie sã-ºi demonstreze
valoarea ºi sã abordeze mediul
inuman pe care l-am construit,
pentru a ne da un mediu de viaþã
elevat, mai plãcut, mai de calita-
te, condiþii estetice umanizate,
omogene.

Designul trebuie sã ne facã sã
evoluãm – ºi sã determine înfru-
museþarea ºi îmbunãtãþirea socie-
tãþii.

Reporter: Care sunt diferenþele
între designul contemporan euro-
pean ºi american?

Karim Rashid: Sunt foarte deza-
mãgit de America ºi de felul în care
imortalizeazã prea puþin designerii
sau chiar îi marginalizeazã.

În aceastã þarã, designerii nu au
avut niciodatã parte de acelaºi
respect de care au avut parte cre-
atorii de modã, arhitecþii sau
artiºtii, ºi rareori au avut oportu-
nitãþile sau sprijinul pe care l-a
avut comunitatea designerilor
europeni.

Dintotdeauna mi s-a pãrut fasci-
nant cã o þarã ca Suedia are mãrci
internaþionale ca IKEA, H&M, Abso-
lut, Volvo, Voss etc., în timp ce are
o populaþie de doar 7 milioane.

8 BURSA Construcþiilor nr. 8 / 2015

Italia a înþeles
cã designul este
o problemã de

utilitate publicã
acum 50 de ani.
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Italia este un perpetuu mix de idei,
concepte, truisme,
design adevãrat de produse.
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Cu noi
tehnologii

ºi unelte
software,

putem crea
forme organice
ºi senzuale care

nu au existat
niciodatã

pânã acum.
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America îºi vinde moºtenirea ei în
domeniul designului - de exemplu,
e trist cã o firma elveþianã deþine
drepturile pentru Eames, Nelson ºi
alte designuri americane celebre.
ªi nu doar þãrile scandinave; Italia
este un perpetuu mix de idei, con-
cepte, truisme, design adevãrat de

produse.

Italia a înþeles cã designul este o
problemã de utilitate publicã acum
50 de ani, cu mult înainte ca lumea
sã fi acceptat acest lucru. Fãrã italie-
ni, designul nu ar fi devenit nicioda-
tã omniprezent ºi înclinat spre ex-
perimentare. Italia are ochiul for-

mat pentru frumuseþe, adulmecã
plãcerea, are gust pentru viaþã, ap-
titudini pentru comunitate.

Reporter: Cine influenþeazã pe
cine? Designul sau tehnologia?
Care este relaþia modernã dintre
tehnologie ºi design?

Karim Rashid: Designul ºi tehno-

logia au o relaþie simbioticã. Eu
cred în evoluþia tehnologiei ºi de-
signului. Epoca informaþiei digitale
ºi tehnologice de la software la
procesele de producþie asistatã de
roboþi la noi materiale inteligente
reprezintã factori catalizatori pen-
tru noi direcþii, forme ºi concepte.
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Inovaþiile viitoare
vor depinde de felul

în care designerii
îmbrãþiºeazã

noutatea.



Cu noi tehnologii ºi unelte software,
putem crea forme organice ºi sen-
zuale care nu au existat niciodatã
pânã acum. Putem începe sã mode-
lãm spaþiile cu costuri mai mici. De-
signurile trebuie sã se schimbe ºi se
schimbã prin introducerea de noi
tehnologii. Toate elementele impor-

tante din ultimul secol au devenit
emblematice pentru cã au fost crea-
te folosind tehnologie nouã.

De exemplu, scaunul Bruer folo-
sea coturi pentru þevi de oþel de la
o fabricã de biciclete.

Scaunul Alvar Aalto folosea teh-
nologie de tuburi din placaj inspi-

ratã de un producãtor local de tu-
buri de canalizare din lemn etc. Pri-
mul scaun de plastic turnat mono-
bloc a existat pentru cã aveam teh-
nologia rãºinilor ºi tehnologia
maºinilor de injecþii pentru a o
crea. Eames a adoptat una dintre
primele maºini de placaj compus

îndoit. Aºa cã designul industrial
este condus de designerii care
îmbrãþiºeazã noi tehnologii, fie cã
e vorba de materiale, metoda de
producþie sau invenþiile mecanice.

Inovaþiile viitoare vor depinde
de felul în care designerii îmbrã-
þiºeazã noutatea.

12 BURSA Construcþiilor nr. 8 / 2015

Exclusivitate



Poate cã oamenilor le place sã
presupunã cã designul evolueazã
în funcþie de niºte tendinþe mai
superficiale, dar tehnologia este
cea care ne ghideazã.

Reporter: Cum privesc/ce aºtep-
tãri au persoanele ultrabogate de
la design?

Karim Rashid: Sper cã scopul lor
este sã-l foloseascã pentru a face
bine. Elon Musk dã un exemplu
grozav în ce priveºte prioritatea
acordatã designului, tehnologiei,
Pãmântului ºi relaþiei oamenilor cu
ele. Designul trebuie sã rãspundã
tuturor problemelor privind utili-

zarea, marketingul, comportamen-
tul, estetica, tehnica de producþie,
selecþia materialelor, problemele
ecologice, diseminarea etc. Cu cât
suntem mai mult în consens cu
comportamentele umane socia-
le, cu atât mai relevant poate fi
designul.

Designul este extrem de impor-
tant pentru vieþile noastre zilnice ºi
poate schimba în mod pozitiv
comportamentul oamenilor. ªi
acestea fiind spuse, designul tre-
buie sã fie o prioritate.
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