Atunci când a fost curatată expoziția 100 de obiecte de design
românesc din ultimii 100 de ani - ponderea obiectelor care erau
concepute și produse în județul Sibiu a fost copleșitoare. Alegerea
a fost una destul de dificilă, iar în final au fost alese cele mai
reprezentative 7 astfel de obiecte pentru a fi introduse în expoziție.
Poate că din cauza organizării pe bresle, poate din cauza poziției
geografice în centrul țării, poate pentru că locuitorii prețuiau mai
mult meseriile decât învățământul teoretic - meșteșugul, producția
și designul de obiect au făcut mereu parte din viața acestui loc.
Dar asta este doar istorie. Anii ‘90 au însemnat pentru
această zonă un cataclism în care mijloacele de producție au
fost decimate, meșteșugurile populare pierdute, clasa de creativi
vânturată și consumul de export îmbrățișat.
25 de ani mai târziu - după o analiză a spațiului creativ sibian
am observat că există o generație veche de artizani care și-au
devotat întreaga viață meșteșugului lor tradițional, dar există și un
val de noi artizani-designer, care duc abilitățile tradiționale în noi
teritorii. O parte din această revenire se datorează și colaborării
dintre acești artizani și companii, designeri sau alți artizani,
cu scopul de a produce lucrări noi folosind tehnici și materiale
tradiționale - dar nu numai. Această schimbare generațională
ne-a împins să creăm campania Buy local / Live local și label-ul
MADEinSB și să căutăm autori care împing limitele creativității și
care, rămânând fideli spiritului de meștesugar/artist - să producă
obiecte care se înscriu perfect pentru un stil de viață contemporan.

Începuturile acestei campanii au fost marcate de un târg cu
durata de o lună, care avea loc în cel mai efervescent hub creativ
din Sibiu, care dubla inițial ca juice bar, pentru ca ulterior să se
transforme în coffee lab. Timp de o lună, 4 astfel de artizani/artiști
locali aveau la dispoziție un raft pentru a-și prezenta un produs
cheie, creat special pentru această campanie, plus încă 3 zile de
târg în întreaga locație pentru a-și promova toate produsele din
portofoliu.
După 3 astfel de evenimente întinse pe perioada a 8 luni,
bazându-ne pe succesul de public și pe atenția media pe care a
primit-o campania, am decis permanentizarea zonei de magazin
în aceeași locație și am dublat-o prin construirea unei zone de
expunere stil galerie în care să promovăm artiștii plastici locali,
alături de meșteșugari. În același timp am condus campanii de
informare pentru publicul local asupra motivelor pentru care
ar trebui să sprijine inițiativele locale, de la păstrarea banilor în
comunitate, la crearea de locuri de muncă și chiar la îmbunătățirea
zonei de client service prin contact direct cu manufacturierul.
Rezultatele au apărut aproape instant, nu doar în zona
economică a artizanilor pe care îi promovăm, ci mai degrabă
aș sublinia creșterea încrederii acestora în propriile produse,
adresarea către un public diferit față de cel oferit de către rețelele
sociale (principalul mijloc de comunicare/vânzare al artizanilor),
acceptarea provocării de a participa la târguri de design din
principalele orașe ale țării.

