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Situată în centrul istoric al orașului 
Cluj-Napoca, biserica ortodoxă 
„Schimbarea la Față”, proiectată 
de arhitectul RADU SPÂNU, a fost 
ridicată între anii 2000-2004. În 
anul 2004 a fost înfrumusețată cu un 
iconostas realizat de maestrul SILVIU 
ORAVITZAN, iar între anii 2006-2016 
împodobită cu mozaic de echipa de 
artiști de la Centrul Aletti din Roma, 
condusă de părintele MARKO IVAN 
RUPNIK SJ. 

Pentru sfinţirea bisericii în anul 
centenar 2018, Parohia Bisericii 
Ortodoxe „Schimbarea la Faţă” a 
avut nevoie de materiale ilustrative 
pentru susţinearea acestui eveniment: 
invitaţie, afiş, broşură , cărţi 
poştale, pisanie şi monografie.

Am decis să ne concentrăm asupra 
elementelor care confereau unicitate 
acestui proiect: mozaicul creat de 
către un maestru mozaicar catolic, 
alături de iconostasul cu suflu 
modern, toate îmbinate armonios 
într-o ctitorie ortodoxă.

către un maestru mozaicar catolic, 
alături de iconostasul cu suflu 
modern, toate îmbinate armonios 
într-o ctitorie ortodoxă.



Am început documentarea pentru a găsi 
limbajul vizual potrivit pentru acest proiect: 
culoare, foturi, layout şi detalii care să 
susţină unicitatea sa. 



Următorul pas a fost să începem schiţele 
pentru propunerea iniţială. Am desenat un 
font chirilic de mână care să aibă carateristicile 
manuscriselor şi am căutat elemente grafice 
potrivite.



Am realizat o scurtă prezentare în 
care am inclus simulări ale broşurii şi 
cutiei, precum şi alte detalii
şi am trimis-o spre vizualizare. 

După un feedback pozitiv, am apelat 
la un colaborator pentru fotografii din 
interiorul şi exteriorul Bisericii.



În așteptera materialelor (texte și imagini), am 
finisat fontul creat și am definitivat coperțile.

Situată în centrul istoric 
al orașului Cluj-Napoca, 

pe Bd. Eroilor la nr. 24-26, 
biserica ortodoxă 

„Schimbarea la Față”, 
proiectată de arhitectul 

RADU SPÂNU, s-a ridicat 
între anii 2000-2004. 

În anul 2004 a fost 
înfrumusețată cu un 
iconostas realizat de 

maestrul 
SILVIU ORAVITZAN, iar între 
anii 2006-2016 împodobită 

cu mozaic de echipa de artiști 
de la Centrul Aletti din 

Roma, condusă de părintele 
MARKO IVAN RUPNIK SJ. 

În anul centenar 2018 
s-a sfințit, la data de 
18 august, în zilele 

Prea Fericitului Părinte 
DANIEL, 

Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, de către 

Înaltpreasfinția Sa 
ANDREI, 

Arhiepiscop al Vadului, 
Feleacului și Clujului 

și Mitropolit al Clujului, 



Mai apoi ne-am ocupat de restul 
materialelor: invitaţie, afiş şi cărţi poştale. 
Am reuşit de asemenea să identificăm o 
parte de mozaic care va putea fi folosit 
similar cu un logo.



Spre finalul proiectului am printat broşura 
monografia şi cutia cadou.








