


AlbAlb este un spațiu dedicat 
artei și designului românesc. 

Conceptul reunește o zonă de 
magazin și o sală pentru cursuri și 
ateliere creative.



01 Magazin de artă și design

Magazinul de artă și design AlbAlb îți propune o selecție de obiecte 
artizanale unicat sau în serie limitată, cu design contemporan, realizate în 
materiale și cu tehnici diverse: ceramică, porțelan, piele, textile, aur, argint, 
lemn, rășină, pictură și fotografie. 

02 Cursuri și ateliere

Cursurile și atelierele AlbAlb sunt gândite pentru a îți crea o bază 
structurată de înțelegere a diferitelor arte sau a-ți dezvolta talentele artistice 
și dexteritatea. Colaborăm cu specialiști din diverse domenii de activitate, 
cu experiență în zona de educație.

03 Evenimente

Spațiul AlbAlb poate fi închiriat pentru organizarea de evenimente publice 
sau private, individuale sau corporate. 



Magazinul 

AlbAlb
● farfurii, seturi de ceai și cafea
● fotografii de artă 
● tablouri și ilustrații
● bijuterii de autor
● genți, portofele și accesorii de 

piele
● creații vestimentare
● jucării
● lămpi și obiecte decorative 
● cărți de artă și design







Designeri și artiști 
Ceramică și porțelan

● Ceramic Sparrow
● Una ca Luna
● Livia Coloji
● Atelierul de Porțelan
● Alexandra 

Constantinescu
● Corina Marină
● What if I fly
● De Ceramica

Marochinărie
● Siameza Atelier
● Atelier 437
● LeDot
● H’art Studio

Bijuterie
● IONA
● Karakter
● Atelierul de porțelan
● Josephine
● What if I Fly
● Livia Coloji
● Firefly Dream
● Artefact Room

Artiști
● Răzvan Cornici
● Ana Kun
● Livia Coloji
● Alexandru Wams
● Crocodile Power
● Dan-Raul Pintea
● Antoaneta Zoltan
● Răzvan Năstase
● Dan Pierșinariu
● Irina Neacșu
● Ioana Boroș

Textile
● Daring Trash
● Maistor
● Holy are You

Obiecte decorative
● Ioana Petre
● SoLemn
● CoolWoolStudio
● Flair Scent



Clubul AlbAlb

● Istoria Artei
● Istoria Filmului
● Istoria Fotografiei
● Actorie
● Pictură pe porțelan
● Ilustrație botanică
● Creative writing
● Filozofie
● Nutriție
● Etichetă

ș.a.





Lectorii AlbAlb
Cristina Bogdan
Redactor online Revista 
Arta, fondator Spațiul ODD, 
lector în Artă Contemporană 
la London College of 
Communication și University 
for the Creative Arts 
Farnham

Andrei Luca
Critic de film, susține cursuri 
de educație cinematografică 
în cadrul unor programe 
precum Filme pentru 
Liceeni, Éducation à l’Image 
sau CinEd

Cristina Stoenescu
Curator la galeria Anca 
Poterașu în București, 
absolventă a programului 
masteral Teoria și Practica 
Imaginii (CESI) și a studiilor 
de Artă și Patrimoniu de la 
Universitatea din Maastricht 

Camelia Olteanu
Fondatoare și Președinte 
Asociația Dieteticienilor și 
Nutriționiștilor din România 
– ROADN

Ana-Maria Pop
Actriță, absolventă a 
Facultății de Teatru și 
Televiziune din Cluj, și a 
unui master la Universitatea 
Națională de Artă Teatrală 
și Cinematografică „I.L. 
Caragiale” din București

Nora Grigore
Doctorat în Filozofia 
Limbajului de la Central 
European University și 
doctorat în Etică de la 
University of Texas at 
Austin. Cercetător 
Chevening la University of 
Oxford, Cercetător Fulbright 
la Ohio State University

Andreea Ștefănescu
Fondatoarea proiectului Her 
Manners, MBA în 
Ospitalitate Internațională și 
Management în Servicii de 
la Les Roches & GIHE, 
Elveția

Ana Wagner
Creatorul brandului Wagner 
Arte frumoase și Povești și 
co-proprietar al fabricii și al 
magazinului Wagner din 
București

Andrei Pop
Consultant și trainer 
etichetă, co-fondatorul 
proiectului Etiquette 
Training



Evenimente

● traininguri
● lansări de produs
● expoziții
● shootinguri
● pop-up shopuri
● aniversări





Casa AlbAlb

● O vilă interbelică din zona Piața Dorobanți, cu o 

poziționare privilegiată în fața parcului George 

Călinescu.

● Magazinul acoperă parterul vilei, în timp ce zona de 

cursuri se află la etajul 1. O scară interioară de lemn 

unește cele 2 zone.

● Vila dispune de 1 bucătărie generoasă și 2 corpuri 

sanitare.

Suprafață magazin: 52 mp

Suprafață sală cursuri: 35 mp



Oferim
● Cadouri corporate artizanale 

realizate de artiști și designeri 
români

● Propuneri de lucrări de artă pentru 
amenajări interioare

● Cursuri și ateliere creative 
personalizate pentru companii

● Spațiul AlbAlb pentru evenimente 
individuale sau corporate



www.albalb.com
+40 756 066 301

cristina.olteanu@albalb.com

Șerban Petrescu 1, București 

Contact

Cristina Olteanu

Fondator 


