
 

Curriculum Vitae 

Prof. dr. arh. Răzvan Luscov 

 

 

Studii  

Perioada - 1991-1995 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti 

Tematica de bază - Arhitectura 

Asistent 

Perioada - 1995 - 2008 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti 

Tematica de bază - Arhitectura, grafic design si design 

Lector 

Perioada - 2008 - 2009 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti 

Tematica de bază - Arhitectura, grafic design si design 

Teza de Doctor in arhitectura 

“Avangarda europeana si grafic designul romanesc interbelic” 

Diploma sau certificatul obţinute - Doctorat in Arhitectura - 2008 

Perioada - 2009 - 2017 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti 

Tematica de bază - Arhitectura, grafic design si design 

Conferentiar 

Perioada - 2002 - 2016 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti 

Tematica de bază - Arhitectura, grafic design si design 

Coordonator al Facultatii de Design 

 

Lista de lucrări 1990 – 2017 

 

 Arhitectură (lucrări realizate)                     

• Imobil de birouri în București,str. Corbeni nr. 13 

• Imobil de birouri și locuinţe în București, Calea Rahovei nr. 69 

• Imobil de vacanţă în Breaza (lucrare nominalizată la Bienala de Arhitectură, 1996) 



• Clubul Sportiv B.N.R. - birouri și hotel pentru sportivi în București 

• str. Dr. Lister, București 

• reamenajare a sediului B.N.R. – Târgoviște 

• Biserică ortodoxă în satul Curătești, Ialomiţa 

• Locuinţă în București, str. Ion Neculce 2 

• Locuinţă în București, Șos. Pipera-Tunari 

• Locuinţă în Tâncăbești, pe malul lacului Snagov 

• Restaurant în București, Șos. Pipera-Tunari 

• Imobil apartamente,Bucureşti, str. Docentilor  

• Locuinţă Periș (în curs de execuţie) 

• Locuinţă București, str. Aleea Snagov 

• Locuinţă București, str. Moș Adam - Sala Studio a Teatrului Odeon – concurs câștigat 

(premiul I și realizarea proiectului) 

• Amenajarea unei librării Humanitas la Facultatea de Drept, București 

• Proiect complet și arhitectură de interior pentru un apartament într-un imobil nou, 

București 

• Arhitectură de interior, restructurare completă apartament duplex, București, str. Dr. 

Lister 

• Arhitectură de interior, restructurare completă apartament triplex într-un imobil 

monument istoric București, str. Sandu Aldea 

 

Expoziţii cu lucrări de arhitectură 

 

• 1988 - expoziţia "Arhitecturi Imaginare", la Institutul de Arhitectură Ion Mincu, 

București 

• 1992 - participare la Bienala de la Veneţia, cu tema: "Arhitectura și Spaţiul Sacru 

în modernitate" 

• 1992 - expoziţie de grup la Galeria Graziussi din Veneţia, cu titlul: “Șapte arhitecţi 

români la Veneţia" 

• 1996 - expoziţie de grup la Casa Americii Latine, București 

• 1997 - expoziţie de grup itineranantă în Statele Unite ale Americii, cu tema 

"Arhitectura Sacră” 

 

Studii urbanistice: 

 

• P.U.D. - Bucureşti, Splaiul Independenţei - str. Gutemberg 

• P.U.Z. și P.U.D. - Bucureşti, Titan, str. Sold. Ghiţă Șerban, Bd. Macaralei 

• P.U.D. - Bucureşti, str. Docenţilor 

• P.U.Z. și P.U.D. - Bucureşti, str. Ion Neculce 



 

Premii arhitecturã 

 

• nominalizare la Bienala de Arhitectură, 1996 – Imobil de vacanţă în Breaza 

• una dintre cele zece lucrări selecţionate la concursul de arhitectură pentru Biserica 

Eroilor Revoluţiei 

• premiul al II-lea la concursul de arhitectură - pentru Biserica Spitalului Cristiana 

• premiul I la Anuala de Arhitectură, 2004 cu locuinţă în Bucuresti, Șos. Pipera-Tunari 

• premiul I - Concurs pentru Sala Studio a Teatrului Odeon – 2008 

• premiul I - Concurs pentru realizarea unui ansamblu monumental pentru Eroii Aerului 

în Piaţa Aviatorilor – București – 2009 

 

Standuri expoziţionale 

 

• standul Cubus la Târgul de materiale publicitare, 2005 - premiul I pentru cel mai 

frumos stand 

• standul României la Târgul Internaţional de Carte, Paris, 2005 

• standul României la Târgul Internaţional de Carte, Frankfurt, 2005, 2006 

• grafica pentru standurile editurii Humanitas la Bookarest și Gaudeamus, 2003, 2004, 

2005 

• organizarea și amenajarea primei ediţii Bookfest, 2006: concepţie, plan general și 

proiectarea (arhitectură și grafică) spaţiilor pentru lansări și alte evenimente. 

• 2006 - 2014 standurile (arhitectură și grafică) Humanitas la Bookfest și Gaudeamus 

(toate ediţiile) 

• standul României la Târgul Internaţional de Carte Barcelona, 2008 

• Arhitectură și grafic design pentru standul României la Salon du Livre, Paris, 2014 

• Arhitectură și grafic design pentru standul României la Salon du Livre, Paris, 2015 

• Arhitectură și grafic design pentru standul ICR la Bookfest, 2015 

• Arhitectură și grafic design standul României la Salon du Livre, Paris, 2016 

• Arhitectură și grafic design standul României la Târgul de carte, Beijing, 2016 

• Arhitectură și grafic design standul României la Târgul de carte, Guadalajara, 2016 

• Arhitectură și grafic design standul ICR, Bookfest, 2016 

• Arhitectură și grafic design stand ICR, Gaudeamus, 2016 

• Arhitectură și grafic design pentru standul României la Salon du Livre, Paris, 2017, 

stand clasat pe locul I, “Cele mai frumoase standuri”, clasament realizat de Actualite.fr 

 

Grafic design 

 

• 1991 - identitate vizuală, sigla editurii Nemira și manual de identitate corporativă 



• 1997 - identitate vizuală, sigla, mape personalizate, afiș - societatea de asigurări româno-

elenă Garanta 

• 1998 copertă și ilustraţii - Emil Brumaru, “Dintr-o scorbură de morcov” 

• 1991 - 2000 - coperte, ilustraţii pentru coperte și ilustraţii interioare pentru numeroase 

cărţi 

apărute la editura Nemira 

• 2000 - site “Libraria Noi”, identitate vizuală, sigla pentru grupul Noi și manual de 

identitate corporativă 

• 1998 - 2001 - materiale promoţionale pentru ARDAF 

• 2001 - identitate vizuală, sigla Grasp și manual de identitate corporativă 

• 2002 - 2013 - coperte, afișe și grafică de carte pentru editura Humanitas: 

• afișe pentru editura Humanitas, pentru Librăriile Humanitas și pentru Humanitas 

Multimedia 

• identitate, catalog și materiale promoţionale pentru eveniment Coelho, organizat de 

editura Humanitas 

• identitate, catalog și materiale promoţionale pentru eveniment Mario Vargas Llosa, 

organizat de editura Humanitas 

• site Humanitas 

• site autori Humanitas 

• CD-uri multimedia: 

- Noica 

- Cioran 

- Întoarcere în Bucureștiul interbelic, de Ioana Pîrvulescu 

- România - fotografii Răzvan Voiculescu 

- Nuduri - fotografii Răzvan Voiculescu 

• coperte, ilustraţii pentru coperte și ilustraţii interioare pentru numeroase cărţi apărute la 

editurile Humanitas, CH Beck, Image, România Creștina 

• 2004 - 2005 – publicaţii, materiale promoţionale pentru Banca Mondială 

• 2005 - catalog România la Târgul Internaţional de Carte - Paris 2005 

• cataloage România la Târgul Internaţional de Carte - Frankfurt 2005 

• catalog pentru Ambasada Suediei în România 

• Bookfest - identitate corporativă, verbală (denumirea) și vizuală, toate materialele 

publicitare, indoor-outdoor, cataloage, pliante, casete de presă, ambalaje, etc. 

• 2006 - identitate vizuală, sigla, stationary, materiale promoţionale pentru “Librăriile 

Humanitas” 

• 2008 - simbol și identitate corporativă Romatsa - concurs câștigat 

• 2007 - 2012 - cataloage, afișe și alte materiale pentru ICR (târgurile de carte de la Paris, 

Londra, Barcelona, evenimente în România s.a.) 

• Afiș, banner, coperta albumului pentru expozitia Henrieta Delavracea la MNAR. 



• 2010 - simbol și identitate corporativă pentru Teatrul Odeon – Sala Studio 

• 2010 - simbol și identitate corporativă,pentru Romania Foto Festival 

• 2012 - ilustraţii și grafic design pentru,volumul “Întâlnire în jurul unei palme zen” de 

Gabriel Liiceanu și Gabriel Cercel, Humanitas 2012 – lucrare nominalizată la “Cele mai 

frumoase cărţi din România”, 2012 

• 2013 - identitate verbală și vizuală “I safe”pentru simulator de supraveghere aeriană 

realizat de Romatsa. 

• Identitate vizuală, grafică interioară a librăriei și materiale promoţionale pentru “Librăria 

Humanitas de la Cișmigiu” 

• ilustratii pentru “Cartea viitorului, viitorul cărţii”, catalogul României la Salon du Livre, 

Paris, 2014 

• ilustratii pentru “Un pod cultural”, catalogul României la Salonul Cărţii, New York, 2014 

• ilustratii pentru “Literatura femeilor, femeile în literatură”, catalogul României la Salon 

du livre, Paris, 2015 

• Catalog pentru ICR, pentru Târgul de Carte de la Frankfurt, 2015 

• ilustratii pentru copertele cărţilor de Gabriel Liiceanu - “3 eseuri”, “Casele vieţilor 

noastre” (autor colectiv), Mircea Ivănescu - “Poezii”, “Lecţii de pian”, Marin S. Martin - 

“America povestită unui prieten din România” 

• Copertă, ilustraţii și grafic design pentru “Craii de Curtea-Veche” de Mateiu Caragiale, 

volum apărut la editura Humanitas, 2015 –  

• Ilustratii si grafic design pentru “Amintiri din rai”, volum de poezie de Emil Brumaru, 

apărut la editura Humanitas, 2016 

 

Expoziţii cu lucrări de grafică 

 

• 1986 - participare la Bienala de Grafică, sala Dalles, Bucureşti 

• 1987 - premiul al II-lea, grafică, la Festivalul Artei și Creaţiei Studenţeşti 

• 1987 - expoziţie de grup la Palatul Culturii din Târgu Mureș 

• 1987 - expoziţie de grup, grafică, la Institutul de Arhitectură Ion Mincu, București 

• 1987 - expoziţie personala “Arhitecturi imaginare”, la Institutul de Arhitectură Ion 

Mincu, București 

• 1988 - participare la Bienala de Grafică, sala Dalles, București 

• 1989 - expoziţie de grup, grafică, la Institutul de Arhitectură Ion Mincu, București 

• 1990 - participare la Bienala de Grafică, sala Dalles, București 

• 1998 - expoziţie personală cu ilustraţii de carte la Casa Pogor – Iași 

• 2011 - expoziţie de grup, grafică, “Dincolo de arhitectură” București, Primăria Sectorului 

2, expunere și organizare. 

• 2015 - expoziţie de grup, grafică, “Nedespărţitele daruri”, Galeria Romană, București 

 



Design 

 

• Borcanul cu poezie  

- ediţia I - Humanitas, 2003, idee, concept și proiectul borcanului, selecţia poeziilor a fost 

realizată de Ioana Pârvulescu 

- ediţia a-II-a - Humanitas 2013 

• Marele premiu – Elle Decoration – corp de iluminat – 2009 

 

Premii design şi grafic design 

 

• Mircea Cărtărescu - volum de proză și poezie (Humanitas) - nominalizare la Bienala de 

Arhitectură, 2006 

• Marele premiu - Elle Decoration – corp de iluminat, 2009 

• “Întâlnire în jurul unei palme zen” de Gabriel Liiceanu și Gabriel Cercel (Humanitas) - 

nominalizare la “Cele mai frumoase cărţi din România”, 2012 

 

Cărţi publicate: 

 

• “Avangarda și grafic designul românesc interbelic”, Editura Universitară Ion Mincu, 

2009 

• “Avangarda și grafic design”, Editura Universitară Ion Mincu, 2009 

• “Dintr-o scorbură de morcov”, coautor, în calitate de ilustrator, editura Nemira, 1998 

• “Întâlnire în jurul unei palme zen”, coautor, în calitate de ilustrator, editura Humanitas, 

2011 

• “10 ani de design”, coordonatorul volumului, Editura Universitară Ion Mincu, 2012 

• “Craii de Curtea-Veche”, coautor, în calitate de ilustrator, editura Humanitas, 2015 

• “Amintiri din rai”, coautor, în calitate de ilustrator, editura Humanitas, 2016 

 

Articole publicate 

 

• “Scenografia arhitectului Dan Jitianu”, interviu în revista Arhitectura, 1986 

• “Despre arhitectura spaţiului de cult ortodox” în revista Arhitectura, 2003 

• “Grafica în mesajele text”, Jurnalul Naţional, 16, ianuarie, 2005 

• Articol despre Henrieta Delavrancea în albumul “Henrieta Delavrancea - arhitectura, 

1930-1940” 

• Cercetare-documentare pentru album Henrieta Delavrancea, alături de Emil Retegan, 

Militza Sion 

• - Cercetare-documentare pentru album “Horia Creangă”, alături de Emil Retegan, Militza 

Sion 

 


