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IOANA GRUENWALD
LITERĂ CU LITERĂ

Daţi copiilor cât mai multe produse zaharoase! – chipul unei fetiţe bucălate și zâm-

bitoare, înconjurată de multe feluri de prăjituri plutind prin aer mă întâmpina 

de fiecare dată când intram în cofetăria de la colţul străzii. Este, cred, primul 

afiș–îndemn pe care l-am silabisit. Aveau să urmeze mult mai multe și mult mai 

puţin „apetisante”. 

Privind imaginile adunate în această carte, pot „să dau filmul înapoi”, literă cu 

literă. În acele vremuri, mesajul era direct și fără echivoc. Ţi se spunea să faci 

una sau alta. Nu ţi se sugera. Așa cum părinţii noștri erau îndemnaţi să ne în-

doape cu dulciuri, la fel și muncitorilor din fabrici și de pe șantiere li se făceau 

instructaje, li se dădeau indicaţii sau erau avertizaţi, totul într-un limbaj sever, 

dar extrem de accesibil „grupurilor – ţintă”. Nici nu era loc de înflorituri atunci 

când trebuia să li se amintească mereu unor oameni – unii dintre ei aduși peste 

noapte de la ţară la oraș – cum să muncească într-o fabrică sau pe un șantier.

Litera desenată, din primul capitol, este sprintenă și jucăușă, de fiecare dată alt-

fel, doar era făcută de mâna omului! Nu se făcea economie la afișele de protecţia 

muncii: policromie obligatorie, înrămate, făcute din materiale rezistente, desene 

dinamice combinate cu mult text, toate erau gândite să sară-n ochi, să te înveţe, să 

te avertizeze sau să te mustre. Muncitorii, în funcţie de calificare, primeau uneori 

indicaţii elementare, „Folosiţi balustrada!”, alteori migăloase, cum ar fi curăţarea 

strungului cu „peria, mătura, lopăţica și cârligul”, sau altele care ţineau de „însăși 

natura umană” – „Atenţiune te trage la fund!”, în cazul alcoolului, sau „Elementele 

graţiei feminine se etalează în afara fabricii” când cochetăria putea pune în pericol 

însăși viaţa tinerelor muncitoare.

Privindu-le, îţi dai seama că toate aceste afișe aveau un rol, se muncea la exe-

cuţia lor, iar cei care le făceau aveau o calificare în acest sens. Lipsește aerul de 

improvizaţie care se va instala ulterior, când șablonul va deveni opţiunea cea 

mai simplă.   
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Feed your children as many sugary products as you can! – the face of a plump, smi-

ling little girl surrounded by any array of different cakes floating in the air would 

greet me every time I entered the cake shop around the corner. As far as I know, 

this was the first incentive poster whose message I was able to read. Many more 

would follow, and they would be a lot less “appetizing”.

By looking at the images collected in this book I am able to “rewind the film”, letter 

by letter. Back in those times the message was direct and unequivocal. You were 

told to do this or that. Nothing was ever only a suggestion. And just as our parents 

were urged to stuff us with sweets, so the workers in the factories and on the buil-

ding sites were given instructions, directions or warnings in a language that was 

authoritative yet highly accessible by its “target groups”. There was no place for 

linguistic flourishes at a time when people – some of whom had been brought over-

night from the country to the city – constantly needing to be reminded how to work 

in a factory or on a building site. 

The Hand-drawn Letter, which we see in the first chapter, was nimble, playful 

and different every time, for it was made by hand! There was no cutting corners 

with the labour protection posters: mandatorily multicoloured, framed, made of 

durable materials and featuring dynamic drawings combined with a lot of text, 

they were all designed to stand out, to teach, to warn or admonish. Depending on 

their qualifications, workers would receive instructions that were sometimes 

elementary, such as “Use the handrail!”, sometimes detailed, such as those to 

clean the lathe with “the brush, the broom, the pan and the hook”, and at other 

times related to “human nature itself”: “Warning! This will bring you down”, in 

reference to alcohol , or “Certain elements of femininity are only to be displayed 

outside the factory gates”, where flirtatious behaviour might have endangered 

the lives of young female workers. 

Viewing these posters, we realise that every last one of them served a purpose and 

had been carefully crafted by people qualified to perform this task. They lacked the 

air of improvisation that would become commonplace later, when the stencil would 

become the easiest option. 

LETTER BY LETTER
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Fire hazard/ No smoking k
Petrol installations

Children! Protect the animals ! k

Locksmith g
Repairs and Various Fittings

 
We make: g
Mail Boxes – from individual panels, bill posters
Tin Work – suction hoods, ovens, stoves, oven 
doors, soot doors, garbage shoot pipes
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Attention! Garage! f

No smoking! l

Warning! Garage/ No parking! l 
 

Attention! Dangerous Animal i
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By saying “no” to alcohol, you say “yes” to your 
family. Alcohol is your greatest enemy. h 

Turning off the main light k
During the 20 minute lunch break in a 2,000 m2 
hall fitted with fluorescent strip lights saves 
11,360 kW/h of energy annually. 
Use electricity prudently!

 
[title of book] Nicolae Ceaușescu – Romania on 
the Way to Perfecting Socialist Development g
Painting by Iosif Cova

Workers! g
By performing every operation with maximum
responsibility you will only make high quality
products!
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The Republic – a proud flower. 
Painting by Iosif Cova f

June 1st (Children’s Day). Painting by Iosif Cova l

No work without bread i
No bread without work!
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Pajura (The Eagle) Market g
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Haberdashery k
 

Florist’s k

Leather Goods g

Tailor’s g

Milk m

Linen wear i

Perfumery i
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Shopping Centre k
 

Central Shopping Centre g

Shopping Centre m
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Haberdashery k

Nufărul (The Water Lily) Dry Cleaners k

Vegetables, Fruits g

Haberdashery g

Nufărul (The Water Lily) Dry Cleaners m

Arctic Service Centre i

Leather Clothing i
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UTB Utility vehicle i

Water – 26 m3, Coal – 6,5 t i

Maximum speed – 50 km/hour i
 

Electroputere Craiova
Licensed by ASEA Sweden 1974  m 

 
Electroputere Craiova 1976  m

Last: m

Maximum speed – 60 km/hour m
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MIHAI TUDOROIU
ARTA APLICATĂ» ÎNTRE CREION, 
DESEN TEHNIC, SECERĂ ȘI CIOCAN

Începând cu 1948, pe lângă procesul de comunizare, România intră într-un proces 

accelerat de industrializare. Dacă pe zona de propagandă, noul regim a păstrat un 

sistem deja existent, pe zona economică a trecut de la un sistem privat la unul cen-

tralizat. Pe lângă ministere apar centrale și direcții, care au sub control propaganda 

vizuală (deopotrivă politică și comercial-industrială). Artiștii sunt forțați să con-

tribuie la acest demers și să-și desfășoare activitatea în principal prin intermediul 

Uniunii Artiștilor Plastici, devenind dependenți de comenzile Fondului Plastic. 

Materialele necesare congreselor, adunărilor populare, expo-

zițiilor, dar și signalistica necesară zonei comerciale trebuiau 

executate de Atelierele Fondului Plastic, de Întreprinderea [I.S.]  

DECORATIVA și de cooperativele autorizate de Comitetul pentru 

Artă1k. Aceste activități de artă aplicată nu își găsesc încă locul în 

cercetarea istoriei artei, iar informațiile de mai jos se doresc un 

crochiu de date pe baza căruia pot fi extinse studii aprofundate.

La nivel instituțional, o primă referință apare în decretul 339/ 1949 prin care se 

înființează „Fondul Plastic” și care funcționează pe lângă Sindicatul Artelor Frumoa-

se din București, transformat în 1950 în Uniunea Artiștilor Plastici [U.A.P.]. Un act din 

1953 [decretul 161] reglementa contractele legate de achiziția și de execuția lucrărilor 

de artă plastică: Instituțiile, organizațiile, întreprinderile cărora li se execută lucrări de 

artă de către artiști plastici, membri ai U.A.P. vor vira prețul acestor lucrări în contul 

Fondului Plastic. 

Organizarea Fondului Plastic este legiferată prin decretul 294/ 1954 și va 

fi în vigoare până la căderea regimului comunist. Fondul funcționa pe lângă 

U.A.P., sub supravegherea Ministerului Culturii. Printre obiectivele sale figura 

și stimularea creației artistice pentru realizarea celor mai bune modele destinate 

[1] Pe lângă Fondul Plastic, I.S. Decorativa 

și cooperativele autorizate existau comisii 

ai căror membri erau numiți de Comitetul 

pentru Artă sau de instituția centrală 

tutelară, care se pronunțau asupra valorii 

artistice a lucrărilor și a prețului final.
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Ioana Gruenwald În ultimii 10 ani, conducând 

Centrul de Carte Germană București, a avut șansa să organizeze 

mai multe workshopuri și seminare pe teme de book-design și 

ilustraţie de carte. A cunoscut mulţi oameni din branșă și a văzut 

multe cărţi. A contactat un interes tot mai îngrijorător pentru 

astfel de lucruri. Lucruri precum cele cuprinse 

în volumele „Grafică fără computer”.

Caterina Preda este lector dr. la Facultatea de 

Științe Politice, Universitatea din București. Temele sale de 

cercetare privesc mai ales relația dintre artă și politică în 

dictaturi moderne (în America latină și Europa de est), dar și 

în perioade de democratizare, abordând teme precum arta de 

memorializare și construcția unei memorii

 alternative celei oficiale.

Rudolf Gräf Arhitect, născut în 1979 la 

Reșița, a absolvit Universitatea Erzherzog Johann Graz și este 

asistent universitar în cadrul Universității Politehnica Timișoara, 

Facultatea de Arhitectură, atelier Vlad Gaivoronschi. Asociat la 

Vitamin Architects, Timișoara, din 2006.

Mihai Tudoroiu, născut în 1976 la Vălenii de Munte, 

fost jurnalist, în prezent activează ca specialist de marketing 

și comunicare. Este preocupat de istoria presei și a industriilor 

culturale din România, desfășurând activități de cercetare și 

documentare legate de perioada comunistă.

ABOUT THE AUTHORS 
OF THE TEXTS

As the administrator of the Bucharest German Book Centre, 

Ioana Gruenwald has, in the last ten years, had the opportunity 

of organizing several workshops and seminars on book design 

and illustration. She has met many people in this business 

and has seen many books. She has contacted an increasingly 

alarming interest in such things. Such things as the ones 

featured in the “Graphics Without Computers” 

book series. 

Caterina Preda is a lecturer doctor at the Political Science 

Department of the University of Bucharest. Her research is 

mostly related to the relationship between art and politics in 

modern dictatorships (in Latin America and Eastern Europe), 

and also during stages of democratization, approaching themes 

such as the art of memory and the construction of 

an alternative memory to the official one. 

Rudolf Gräf, architect, born in 1979 in Reșița, Romania. He is a 

graduate of the Erzherzog-Johann University in Graz and an 

assistant professor under Vlad Gaivoronschi in the Faculty of 

Architecture at the Polytechnic University in Timișoara. Since 

2006 he has been an associate at Vitamin Architects, Timișoara.

Mihai Tudoroiu, born in 1976 in Vălenii de Munte, Romania, 

is a former journalist, currently working as a marketing 

and communications specialist. He is greatly interested in 

the history of Romanian press and cultural institutions, 

developing research and documentation work on

the Communist era.
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