
                    
 

 

 

București, 2022 Aprilie 15  

 

Colecția MINAMOTO a câștigat iF Design Award 2022 

 
În data de 11 aprilie 2022, colecția MINAMOTO Eyewear a fost desemnată câștigătoare a 
distincției iF Design Awars 2022 în categoria Produs. Format din experți internaționali, 
juriul iF Design Award a apreciat întregul concept ce fundamentează universul brandului. 
 

 
 
Subordonându-se unui proiect 100% japonez, ochelarii MINAMOTO respectă măiestria 
artizanilor Charmant, precizia și calitatea certificând expertiza dobândită în producția de 
ochelari. Ramele MINAMOTO sunt realizate din cele mai bune aliaje de titan din lume, având o 
calitate neegalată de oricare alt fabricant. 
După cum afirmă designerul Hajime Hori, “întreg discursul narativ constuit în jurul brandului 
MINAMOTO caută să evoce autenticitatea actului creativ și valoarea tradițiilor nipone”. Pornind 
de la nume și ajungând până la realizarea portochelarilor din hârtie organică washi, ilustrând 
deopotrivă valorificarea tradiției locale și expertiza Charmant Group, MINAMOTO e un omagiu 
adus Japoniei. Spre exemplu, logo-ul MINAMOTO este realizat manual de Hiroaki Tajima, 
maestrul de caligrafie ce colaborează cu grupul Charmant. La rândul lor, portochelarii sunt 
tributari culturii tradiționale japoneze. Conceput sub forma unei prisme hexagonale, etuisul 
pliabil este realizat din hârtie washi - 100% organică - într-un atelier din orașul Imadate. Textura 
special concepută este cunoscută sub numele de „Sumi-Nagashi” și este creată manual de un 
meșter artizan, folosind o pensulă de caligrafie și cerneală japoneză.  
 

 
- - - - - - - - - - - -  # # #  - - - - - - - - - - - - 

https://minamoto-eyewear.com/en/news-minamoto-the-birth-of-an-authentic-collection/
http://www.soveroptica.ro/furnizori/charmant/
https://bit.ly/3Egde4w


                    
 

 

 

Despre colecția de ochelari MINAMOTO 
MINAMOTO nu semnifică doar dinastia niponă a samurailor, ci și o colecție de monturi optice 
înzestrate cu o puternică personalitate. Lansate în septembrie 2021, cele 12 modele MINAMOTO 
compun o colecție de ochelari bine articulată, inspirate de formatul round, cea mai cunoscută 
tipologie din istoria accesoriilor vederii. Elementele definitorii MINAMOTO sunt liniile pure dublate 
de o inegalabilă finisare a suprafețelor, toate detaliile (gravuri, embosări ori kanji-ul Minamoto) fiind 
subtil integrate în designul specific ramelor metalice cu anouri închise. Colecția MINAMOTO apelează 
atât la tehnici tradiționale, cât și la cele mai avansate procese de prelucrare ale titanului dezvoltate 
de Charmant Group. 
Monturile MINAMOTO sunt integral confecționate din beta-titan, doar pernițele nazale utilizând titan 
pur, un material ușor, rezistent și biocompatibil. Fabricată 100% în Japonia, colecția MINAMOTO este 
adresată îndeosebi purtătorilor ce apreciază confortul și fiabilitatea, precum și accesoriile 
neostentative.  
Accesând linkul veți putea descoperi cele 12 modele ce compun colecția MINAMOTO Eyewear 
fabricată de Charmant Group Japonia. Începând cu luna octombrie 2021, Sover Optica este 
distribuitor autorizat Minamoto Eyewear pentru România. 
 

 

 

Despre iF Design Award  
iF Design Award este unul dintre cele mai prestigioase premii de design din întreaga lume. Prima 
ediție a fost organizată de Germania, în 1953, promovând designul de calitate și impactul său social.  
Eticheta iF semnifică o marcă de încredere, produsul respectiv având un design cu relevanță atât 
pentru consumatori, cât și pentru comunitatea profesională. Anual, experți internaționali în design 
formează un juriu ce acoperă 9 arii tematice și 81 de categorii, produsele laureate fiind evaluate  pe 
baza unor standarde clare de selecție. Acordarea premiului iF Design Award atestă îndeplinirea unui 
set de 5 criterii cumulative: ideea, forma, funcția, impactul și diferențierea. 
Competiția iF Design Award 2022 a fost intensă: 11.000 de lucrări - din 57 de țări - au fost supuse 
jurizării. După prima rundă (29 ianuarie – 11 martie 2022), juriul a ales 5424 de lucrări pentru runda 
finală. provenind de la 2687 de candidați - din 49 de națiuni. Timp de trei zile, între 29 și 31 martie 
2022, la Berlin, toate propunerile au fost analizate, examinate și testate de un juriu compus din 75 de 
experți internaționali în design. Renumitul trofeu iF Design Award a revenit unui număr de 1973 de 
proiecte, în vreme medalia iF Design Award Gold  a fost acordată doar pentru 73 de lucrări. 

http://www.soveroptica.ro/furnizori/charmant/
https://bit.ly/2YWSEG9
http://www.soveroptica.ro/branduri/minamoto/
https://ifdesign.com/en/if-story
https://ifdesign.com/en/if-magazine/newsroom/results-if-design-award-2022

