
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituție publică de interes județean, care funcționează sub autoritatea 

Consiliului Județean Cluj, în colaborare cu Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, organizează, în 

perioada 4 – 15 iulie 2019, o dublă expoziție Abstract ai cărei protagoniști sunt o serie de tineri 

reprezentanți ai Școlii de Pictură de la Cluj – Gagyi Botond, Mihai Guleș, Oana Năstăsache, Nicoleta 

Tarcea și Leonardo Silaghi, respectiv Lumina de dincolo, prima personală a lect. univ. dr. Matei Agachi 

(cadru didactic al Departamentului Conservare-Restaurare al UAD Cluj-Napoca) la Muzeul de Artă Cluj-

Napoca.  Ambele vernisaje vor avea loc joi, 4 iulie 2019, ora 17, respectiv ora 18 în sălile Muzeului de 

Artă Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, Piața Unirii nr. 30). Expozițiile vor rămâne deschise publicului spre 

vizitare până în data de 15 iulie 2019, în intervalul orar 10:00-17:00, de miercuri până duminică 

inclusiv. 

 

Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, președintele Senatului Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca a 

reușit de-a lungul timpului să construiască în peisajul cultural contemporan, împreună cu echipa 

Departamentului Pictura al UAD Cluj-Napoca, brandul ”Școala de la Cluj”, sintagmă care unește 

simbolic o mișcare ce aduce în atenția publicului un potențial artistic de mare rezonanță națională și 

internațională. Fenomen artistic fără precedent în pictura din România, acest adevărat curent 

contemporan este caracterizat de revalorizarea reprezentării picturale figurative, recunoscut fiind de 

presa internațională de specialitate ca emblematic pentru arta secolului XXI. 

Cu toate acestea însă, așa cum se remarcă și din titlu - Abstract, actuala expoziție de la Muzeul de Artă 

Cluj-Napoca reunește în sălile de expoziție ale binecunoscutei instituții o serie de lucrări abstracte ale 

mai tinerilor reprezentanți ai Școlii de la Cluj, un eșantion reprezentativ pentru fenomenul pictural 

dezvoltat aici. 

Expresiile plastice multiplicate prin performanțele individuale ale artiștilor se plasează sub semnul 

„dimensiunilor progresive” și al descoperirii unor spațialități și sensibilități suplimentare față de 

universul cotidian prin intermediul artei picturii. 

Expun studenții doctoranzi ai UAD Cluj-Napoca Gagyi Botond, Mihai Guleș, Oana Năstăsache, 

Leonardo Silaghi și Nicoleta Tarcea ai căror numitor comun îl reprezintă coordonatorul proiectelor de 

doctorat - prof. univ. dr. Ioan Sbârciu. 

Absolvent al UAD Cluj-Napoca și în prezent lect. univ. dr. în cadrul Departamentului Conservare-

Restaurare al UAD Cluj-Napoca, Matei Agachi la rândul său propune publicului iubitor de artă o 

întâlnire cu Lumina de dincolo în prima sa expoziție personală realizată la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. 

Expoziția intitulată „Lumina de dincolo” reprezintă un demers artistic început în 2017. Acest demers 

este o continuare a cercetării teoretice și artistice din perioada studiilor doctorale ale lect. univ. dr. 

Matei Agachi finalizate în 2015 cu lucrarea intitualtă „Lumina și întunericul – repere esențiale în creația 

artistică”.  



Tema principală de la care pleacă și subiectul expoziției  este lumina cu diferitele ei forme de 

manifestare. Lumina metafizică, sau lumina necreată, este elementul ce nu poate fi perceput cu ochiul 

fizic, însă corespondentul acesteia este lumina zilei care poate fi percepută vizibil. Al treilea nivel de 

percepție și redare a luminii este realizat prin culoare pe pânză.  

Energia vitală este generată de lumina soarelui, întocmai cum energia morală este generată de lumina 

metafizică. Astfel, lucrările din această expoziție au fost concepute în așa fel încât să redea energia 

organică pe care o regăsim în natură, dar și în starea de spirit.  

Relevanța demersului expozițional se găsește în actualitatea temei alese, reflectată de tehnica 

gestuală prin care lumina este interpretată în spațiul organic și modul în care aceasta contrastează cu 

opusul ei, întunericul. 

 

Vă așteptăm cu drag la evenimentele noastre! 


