Dinu Dumbrăvician

S-a născut în ziua de 17 iulie 1961, la Arad.
Primii 10 ani și i-a petrecut la Radna, în județul Arad,
A absolvit liceul de arte «Ion Vidu» (secția arte plastice) din Timișoara, în 1980, și Institutul de Arte Plastice
«N. Grigorescu», specializarea Forme Industriale (design), în 1985.
După repartizare, timp de 2 ani a lucrat la fabrica de becuri «Selum» Fieni, Dâmbovița, iar apoi, între 19871989, ca designer, la «I.C.S.I.T.M.U. Titan» (Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru
mașini unelte), București.
În 1996 a frecventat, timp de trei luni, «Post Experience Programme» în cadrul Departamentului de Ilustrație,
School for Communication Design, Royal College of Art, Londra. A urmat apoi scurte stagii de muncă, în anii
1996 și 1997, la «Newell & Sorrell», Londra și Amsterdam.
Din august și până în decembrie 1997, a fost bursier al statului indian la TTTI Chennai (Madras), «Curriculum
Design & Instructional Material Development».
Doctor al Universității de arhitectură și urbanism «Ion Mincu» din București, din martie 2009.
Între 1990-2006 a fost asistent și, ulterior, lector la Universitatea de Arte București, catedra Design.
Între anii 2006–2008 a predat ca lector universitar asociat. Între 2004-2006, șef de catedră.
Din 2008, din nou, lector titular și coordonator al departamentului Design.
În urma unei inițiative a designerului olandez Piet Gerards, a fost co-organizator al «atelierului tipografic
Olanda–România», 2007 și 2010.
Lucrează ca designer liber profesionist începând cu anul 1990.
Este co-fondator și asociat al s.c. Faber Studio s.r.l., un mic studio care se îndeletnicește, în principal, cu restaurarea picturilor murale și cu designul grafic, din 2003.
Majoritatea lucrărilor de design realizate de către Faber Studio aparțin domeniului editorial - cărți, cataloage,
reviste. Într-o mai mică măsură realizează și identități vizuale, ambalaje și design pentru standuri de expoziții.
Printre clienții actuali se găsesc fundația «arhitext», editura Trei, editura Prior, ICR, editura Video, Clubul
ilustratorilor.
(www.faberstudio.ro)
(www.ateliertipografic.com)
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