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A
re 32 de ani, a ab-
solvit Facultatea
de C h i m i e A l i-
m en tar ã , dar a
ajuns sã facã mo-
bilier industrial ºi

obiecte de decor confecþionate
din piese auto reciclate. Este po-

vestea unui buzoian care a înce-
put propria afacere dintr-o în-
tâmplare, iar în doi a cunoscut
succesul.

Rãzvan Andrei Ghiþã ne-a poves-
tit: "Am absolvit Facultatea de
Chimie Alimentarã în cadrul Uni-
versitãþii Dunãrea de Jos din Ga-
laþi ºi sunt, de meserie, inginer în
industria alimentarã. Am profesat

foarte puþin timp pentru cã apoi
am început cu bicicletele. Recon-
diþionat biciclete vechi. Mi le tri-
meau din þarã ºi eu le transfor-
mam. ªi aveam acolo niºte piese
pãstrate, niºte angrenaje, lanþuri,
ºi din ele am fãcut un ceas. L-am
vândut ºi apoi am mai fãcut câte
ceva. Apoi a început sã mi se cea-
rã ºi alte obiecte. Am început sã

mã duc la fier vechi ºi am vãzut
roþile zimþate ºi am zis cã sunt po-
trivite pentru ceea ce gândeam
eu. M-am ºi documentat ºi am
aflat cã, de fapt, ceea ce eu fãce-
am era un curent foarte cunoscut
în America. ªi aºa am aflat de
steampunk. ªi de aici a început
aventura. Acum am un atelier în
apropiere de Râmnicu-Sãrat care
reprezintã singura mea sursã de
venit. Pot spune cã din ceea ce
am învãþat în perioada de faculta-
te folosesc acum foarte mult pro-
gramul de proiectare, pentru cã
îmi realizez singur ºi schiþele
obiectelor pe care urmeazã sã le
creez".

Rãzvan locuieºte în apropriere
de Râmnicu Sãrat ºi este singurul
român care modeleazã instru-
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Rãzvan Ghiþã:
"Instrumentele

muzicale cele mai
vândute au preþurile

stabilite. De
exemplu, o chitarã
costã 500 de lei, o

vioarã în jur de 600,
o trompetã tot în jur

de 500".
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mente muzicale din piese auto
reciclate, despre care spune cã se
încadreazã în curentul steam-
punk, un stil puþin cunoscut dar
apreciat de cei care ajung sã-l
înþeleagã.

"În primul rând, realizez mobi-
lier în stil industrial - rafturi, mese,
scaune ºi tot ce þine de corpuri de
mobilier pentru casã. Stilul indus-
trial a intrat mai nou la noi pe pia-
þã ºi este vorba despre linii drepte
combinate cu plasã, cu elemente
abrupte. Este un stil interesant,
minimalist, care taie tot într-un
decor, aducând în acelaºi timp
abrutul într-un design cald. Pe
lângã mobilier, realizez ºi sculp-
turi din fier. Aceasta este o parte
foarte frumoasã. Curentul se
numeºte steampunk . Eu sunt la
limita dintre sculpturi steam-
ptunk ºi sculpturã din piese reci-
late. Sunt tot felul de obiecte su-
per funny pentru restaurante,

case ºi tot ce þine de HoReCa. Ste-
ampunk vine de prin America ºi
implicã, dupã cum spune ºi
cuvântul, tot felul de elemente în
miºcare din epoca veneþianã
combinate cu epoca modernã",
ne-a explicat Rãzvan.

Atuul afacerii: niciun
obiect nu seamãnã cu
altul

Cele mai multe obiecte pot fi
încadrate la instrumente muzica-
le: chitarã, vioarã, saxofon, trom-
petã ºi, la cerere, toatã gama de
obiecte.

Buzoianul mai face ºi motocicle-
te, maºini. A fãcut ºi un pom al
bogãþiei. Ele sunt confecþionate
din roþi zimþare, arbori cotiþi, pis-
toane de maºini, fier brut. Practic,
tot ce aruncã mecanicii.

"Folosesc tot ce gãsesc. Practic,

o maºinã care nu ºtia cã va fi reci-
clatã ajunge obiect decorativ sau
mobilier industrial. Totul este ca
un lego. Nici un obiect nu sea-
mãnã cu celãlalt. Fiind toate lu-
crate manual, fiecare e unicat. To-
tul þine de imaginaþie. Eu de mic
mã jucau cu piese lego ºi am
putea spune cã ceea ce fac acum
seamãnã foarte mult cu ce fãce-
am în copilãrie. Piesele lego ajutã
foarte mult. Îmi amintesc cã îmi
dãdea mama piesele lego ºi bu-
chiseam la ele o zi întreagã. Aºa ºi
acum. Totul þine de imaginaþie ºi
îndemânare. Dacã la început am
lucrat o sãptãmânã la o chitarã,
acum este gata în trei zile", ne-a
mai povestit Rãzvan.

Clienþi din toatã þara
ºi din strãinãtate

Instrumentele muzicale cele
mai vândute au preþurile stabilite.

De exemplu, o chitarã costã 500
de lei, o vioarã în jur de 600, o
trompetã tot în jur de 500. Dar în
funcþie de ceea ce doreºte clien-
tul ºi de materialele utilizate sunt
stabilite ºi preþurile, dupã cum
ne-a spus tânãrul: "Chitarele, vio-
arele ºi saxofoanele realizate în
atelierul de la Râmnicu-Sãrat de-
coreazã deja restaurantele ºi ca-
sele românilor din toate zonele
þãrii, dar ºi strãinãtate. Am vândut
în toaþã tara. Am expediat ºi în
Germania, Franþa, Spania. La rom-
ânii de acolo. Au vãzut anunþul
pe internet ºi mi-au dat comandã.
Pe perioada pandemiei mi-am fã-
cut ºi un site pentru cã vânzãrile
s-au mutat pe online".
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