
VICTOR GROSU, HYPE PROJECT:

"Arhitectura ºi designul
interior pot creºte
valoarea unei proprietãþi
cu pânã la 40%"
l "Timpul petrecut în case s-a reflectat în cerere crescutã în ceea ce
priveºte reconfigurãrile de spaþiu sau reamenajãrile de locuinþe"

Reporter: Cum a evoluat piaþa
de design interior din þara noas-
trã?

Victor Grosu: În România, desi-
gul interior rezidenþial a luat am-
ploare mediaticã dupã 2011, oda-
tã cu creºterea vizibilitãþii ansam-
blurilor rezidenþiale premium.

Care, desigur, existau ºi înainte de
acest an, însã interesele români-
lor în ceea ce priveºte lifestyle-ul
erau orientate cãtre alte domenii,
cum ar fi cãlãtoriile, maºinile de
lux, accesoriile sau obiectele de
artã. Iar amenajarea proprietãþilor
era realizatã fie de arhitecþi, fie de

proprietari, fãrã a urma o linie co-
erentã de design.

Începând cu 2013, designul in-
terior profesionist a urmat un
trend ascendent ºi stabil, iar po-
tenþial de creºtere încã existã.
Efervescenþa pieþei rezidenþiale
din ultimii ani a început sã fie un

magnet pentru investiþii în seg-
mentul premium, iar designul in-
terior nu mai este doar vãzut ca
un element de lifestyle, ci ºi un
factor de creºtere a valorii investi-
þiei.

Reporter: Cât de important
este designul interior atunci când
vorbim de alegerea unei locuin-
þe?

Victor Grosu: Aici simt nevoia
sã aduc în discuþie arhitectura de
interior care se confundã deseori
cu noþiunea de "design interior",
dar este mult mai mult. Un arhi-
tect de interior identificã ºi rezol-
vã probleme ce þin de funcþionali-
tatea ºi calitatea ambianþei unei
locuinþe (elemente de construcþie
interioarã, recompartimentãri,
etc), iar contribuþia sa este esen-
þialã în alegerea unei locuinþe.
Arhitectura de interior înglobea-
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Designeul interior reuºeºe sã transformãm o casã în "acasã", perso-
nalizând dupã stilul de viaþã propriu, pasiuni ºi tabieturi o locuinþã. În
ultimii ani, designul interior a trecut lui în þara noastrã de la stadiul de
element de lifestyle ºi a ajuns sã fie considerat un factor de creºtere a
valorii investiþiei. Arhitectura de interior, care înglobeazã designul in-
terior, poate creºte valoarea unei proprietãþi cu pânã la 40%

Victor Grosu a creat ºi coordonat proiecte de arhitecturã ºi design in-
terior de anvergurã pe toate continentele, iar în anul 2019 a lansat

Hype Project, studioul de arhitecturã ºi design interior pentru proiecte
rezidenþiale premium. În lucrãrile sale, se inspirã din cãlãtoriile ºi ex-
perienþele personale ºi îºi doreºte sã creeze locuinþe care sã schimbe
vieþile clienþilor sãi.

Domnia sa ne-a acordat un interviu în cadrul cãruia ne-a vorbit des-
pre evoluþia cereilor serviciilor de design interior în perioada de pan-
demie, despre principalele provocãri din domeniu, dar ºi despre ce
însemnã mai exact designul interior.
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zã designul interior, cu capacita-
tea sa creativã de a alege finisaje-
le, mobilierul, corpurile de ilumi-
nat ºi detaliile, iar împreunã pot
creºte valoarea unei proprietãþi
cu pânã la 40%.

Nu de puþine ori, îi însoþim pe
clienþii noºtri în procesul decizio-
nal pentru alegerea unei locuinþe
sau a unei investiþii imobiliare,
ajutându-i sã facã cea mai bunã
achiziþie, raportatã la obiectivele
ºi bugetul acestora.

Reporter: Cu ce soluþii veniþi în
abordarea amenajãrii?

Victor Grosu: Indiferent de mã-
rimea sau tipul proprietãþii, sco-
pul nostru este de a oferi o expe-
rienþã de locuit cât mai plãcutã,
cu impact semnificativ asupra
vieþii clientului. Totodatã, ne pro-
punem sã transformãm o casã în
"acasã", plecând de la premisa cã
avem stiluri de viaþã, pasiuni ºi ta-
bieturi diferite. Iar interiorul locu-
inþei trebuie sã se sincronizeze cu
acestea tocmai pentru a crea
acea experienþã.

Interioarele create de Hype Pro-
ject sunt definite, în primul rând,
de finisaje premium ºi soluþii arhi-
tecturale inovatoare: spaþii fluide,
în care pereþii despãrþitori sunt
reduºi la esenþial, grinzile sunt ca-

muflate, îmbinãrile sunt ascunse
cu precizie, iar suprafeþele vitrate
mari asigurã o legãturã organicã
cu spaþiul natural încojurãtor.

În ceea ce priveºte relaþia cu be-
neficiarul, încã de la început
ne-am propus sã oferim o soluþie
"la cheie" pentru amenajarea pro-
prietãþilor. Am studiat aprofundat
stilul de viaþã al clienþilor noºtri ºi
ºtim cât de important este pentru
aceºtia sã primeascã un serviciu
integrat, care sã le salveze timp ºi
bani, iar rezultatul final sã se ali-
nieze dorinþelor sale. Astfel,
plecând de la un brief detaliat,

oferim consultanþã, proiectare ºi
implementare, cu monitorizarea
permanentã a execuþiei ºi buge-
tului stabilit iniþial.

Reporter: Cum a evoluat cere-
rea, în raport cu oferta pe piaþa de
amenajãri interioare, având în ve-
dere cã majoritatea oamenilor au
stat în case?

Victor Grosu: Odatã cu acest
timp petrecut în casã, am devenit
tot mai conºtienþi de influenþa
spaþiului în care locuim asupra
stãrii de spirit, a confortului sau a
productivitãþii noastre.

Am avut timp sã analizãm mai
atent care ne sunt nevoile ºi sã ne
prioritizãm obiectivele, punând
viaþa personalã pe primul loc. Iar
acest lucru s-a reflectat într-o ce-
rere crescutã în ceea ce priveºte
reconfigurãrile de spaþiu sau rea-
menajãrile de locuinþe.

Contextul actual vine ºi cu o res-

ponsabilitate în plus pentru spe-
cialiºtii din domeniu, întrucât o
locuinþã trebuie sã îndeplineascã
mai multe nevoi acum, odatã cu
distanþarea socialã ºi mutarea bi-
roului acasã.

Reporter: Putem vorbi de opor-
tunitãþi în piaþa de proiecte rezi-
denþiale premium în aceastã pe-
rioadã de crizã?

Victor Grosu: Odatã cu reorga-
nizarea economiei, vom asista la
o reoganizare ºi în ceea ce pri-
veºte investiþiile imobiliare din
care se vor ivi, desigur, ºi oportu-
nitãþi. Pentru mulþi investitori,
acum este momentul sã acþione-
ze, fie pentru cã identificã oportu-
nitãþi de finanþare, fie cã profitã
de proprietãþi vândute la preþuri
mai mici sau pur ºi simplu au mai
mult timp sã evalueze oportuni-
tãþile.

De asemenea, proiectele imobi-
liare au beneficiat de capital sem-
nificativ înainte de acest ºoc eco-
nomic, ºi, deºi a existat o oarecare
încetinire a modului de lucru,
construcþiile au avansat cãtre eta-
pa de amenajare interioarã. Aºa
cum spuneam, piaþa imobiliarelor
de lux ºi implicit a amenajãrilor,
este într-o continua creºtere din
2015, o creºtere lentã dar sigurã,
asupra cãreia fluctuaþiile econo-
mice nu au impact semnificativ.

Reporter: Care sunt principale-
le provocãri pe care le întâmpina-
þi în piaþã?

Victor Grosu: În primul rând
lipsa de educaþie în direcþia desi-
gnului interior ºi dezinformarea
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"Aº spune cã s-au ºters graniþele stilurilor de
amenajare - scandinav, minimalist, modern,

mediteranean etc - în favoarea unor amenajãri
atemporale, care împrumutã elemente din

stilul de viaþã al beneficiarului ºi transformã
confortul în obiectiv al esteticului".



cu privire a ceea ce înseamnã
acest serviciu ºi profesia de desig-
ner de interior. Încã mai existã loc
pentru cultivarea gustului în di-
recþia unui lifestyle mai puþin
ostentativ ºi mai mult concentrat
pe experienþa de locuire.

Reporter: Care sunt actualele

tendinþe în domeniu (materiale,
culori, etc.)?

Victor Grosu: Aº spune cã s-au
ºters graniþele stilurilor de ame-
najare - scandinav, minimalist,
modern, mediteranean etc - în fa-
voarea unor amenajãri atempora-
le, care împrumutã elemente din

stilul de viaþã al beneficiarului ºi
transformã confortul în obiectiv
al esteticului.

În ceea ce priveºte culorile, dis-
cursul cromatic al amenajãrilor se
situeazã într-o zonã minimalã,
poate chiar monocromã, însã
este evidenþiat prin texturi con-
trastante ºi lumini arhitecturale
organizate în mod scenografic.

Reporter: Cum s-au educat
clienþii care aleg servicii de de-
sign interior?

Victor Grosu: Accesul nelimitat
la informaþia din mediul online a
contribuit semnificativ la educa-
rea clienþilor. Pe lângã social me-
dia, revistele online ºi documen-

tarele de design interior, românii
îºi mai culeg inspiraþie ºi din va-
canþe.

Reporter: Ce sumã medie tre-
buie alocatã pentru proiecte rezi-
denþiale premium?

Victor Grosu: Pentru amenaja-
rea unei locuinþe, investiþia varia-
zã între 1900 ºi 3500 euro/mp.
Principalele elemente care deter-
minã variaþia costurilor sunt pie-
sele de mobilier alese ºi finisajele,
asupra cãrora clientul se poate
decide în funcþie de bugetul di-
sponibil.

Reporter: Ce proiecte aveþi în
prezent?

Victor Grosu: În acest moment
avem în desfãºurare amenajarea
a trei penthouse-uri în Bucureºti
ºi unul în Mamaia, mai multe pro-
iecte în Thailanda ºi Rusia ºi o lo-
cuinþã de lux în sudul Franþei, în
Villefranche Sur Mer.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Interioarele create de Hype Project sunt
definite, în primul rând, de finisaje premium ºi

soluþii arhitecturale inovatoare: spaþii fluide, în
care pereþii despãrþitori sunt reduºi la esenþial,

grinzile sunt camuflate, îmbinãrile sunt
ascunse cu precizie, iar suprafeþele vitrate mari
asigurã o legãturã organicã cu spaþiul natural

încojurãtor".


