
 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

EXPOZIŢIA „ASPIRA ŢII DINAMICE” A PROFESORILOR DE LA CATEDRA DE 
ARTE A UNIVERSIT ĂŢII DIN PÉCS 

10 – 20 mai 2018 

Vernisaj: 10 mai 2018, ora 18:00  

 
Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj şi Catedra de Arte a Universităţii din Pécs 
(Ungaria) vă invită joi, 10 mai 2018, începând de la ora 18:00, la vernisajul expoziţiei de 
grup a profesorilor de la Catedra de Arte din cadrul Universităţii din Pécs. Expoziţia, 
intitulată Aspiraţii dinamice, va avea loc în sălile de expoziţii temporare de pe latura sudică 
a Muzeului de Artă Cluj-Napoca. 

 
Catedra de Arte din Pécs este singurul centru de învăţământ superior integral de studii 

muzicale şi de arte plastice. În mod unic, educaţia superioară de aici asigură cel mai înalt grad 
de formare artistică – doctor în arte vizuale. Competenţele asigurate de către aceasta cuprind 
tehnici mediale referitoare la artă, care definesc era noastră şi programe de cercetare 
informatică a artelor muzicale şi vizuale. Cadrul instituţional al Universităţii din Pécs oferă 
Catedrei de Arte o posibilitate unicăde activitate interdisciplinară între cercetare şi creaţie. Cu 
cei 600 de studenţi şi 80 de profesori ai săi, Catedra este principalul actor al vieţii culturale 
din regiune. Profesorii-artişti şi studenţii sunt participanţi şi premianţi ai evenimentelor de 
artă din regiune, din Ungaria şi din Europa. 

 
Expozanţii acestui eveniment sunt profesori de la specializările de arte plastice şi 

aplicate sau de intermedia muzicală, personaje care reprezintă strategii artistice variate în 
scena artei plastice maghiare. Perspectivele lor, de un spectru larg, se manifestă şi în predarea 
materiei. Moştenirile culturale ale oraşului Pécs, precum şi rolul său important în viaţa 
artistică inspiră colectivul Catedrei de Arte. Prezenta expoziţie încearcă să prezinte o posibilă 
secţiune transversală a acestui atelier intelectual diversificat. În cadrul expoziţiei, în afară de 
ramurile clasice ale artei, vor fi prezente şi ceramica şi grafica publicitară.  

 
În expoziţie participă cu lucrări următorii profesori-artişti: Ádám Zoltán, Bóbics 

Diána, Böhm Gergely, Budai Lotte, Bullás József, Burkus Judit, Colin Foster, Ernszt András, 
Fusz Görgy, Gaál Tamás, Gerendy Jenő, Hegyi Csaba, Kovács Balázs, Lengyel Péter, 
Losonczy István, Lukács József Jóka, Mészáros Gergely, Nagy Márta, Nemes Csaba, Nyilas 
Márta, Palatinus Dóra, Ráthonyi Kinga, Simon Péter Bence, Somody Péter, Tóth Zsuzsa.  

Curatorii expoziţiei: Nyilas Márta şi Nemes Csaba.  
 
La vernisajul expoziţiei vor lua cuvântul: prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, preşedintele 

Senatului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi Nemes Csaba, artist plastic.  



 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
„DINAMIKUS TÖREKVÉSEK” – A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM M ŰVÉSZETI 

KARÁN OKTATÓ TANÁROK KIÁLLÍTÁSA 
 

2018. május 10–20. 
Megnyitó: 2018. május 10., 18 óra  

 

 A Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó Kolozsvári Művészeti Múzeum a 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával közösen meghívja Önöket a „Dinamikus 
törekvések” című kortárs képzőművészeti tárlat megnyitójára, amelyre 2018. május 10-
én, csütörtökön, 18 órától kezdődően kerül sor a Művészeti Múzeum időszaki 
kiállítótereiben (emelet, déli szárny). 

 A pécsi Művészeti Kar az ország egyetlen felsőfokú zenei és képzőművészeti képzést 
integráltan folytató központja. Az itt folyó magas fokú oktatás egyedülálló módon, 
tudományegyetemi közegben biztosítja a művészeti képzés legmagasabb szintjét is – a 
művészeti doktori képzést. Képzéseinkben helyet kapnak a korszakot meghatározó, 
művészetet érintő mediális technikák, a zenei- és a vizuális művészeti informatika kutatás 
programjai is. A Művészeti Kar számára a Pécsi Tudományegyetem intézményi kerete 
egyedülálló lehetőséget kínál interdiszciplináris kutató-alkotó tevékenységre. A kar 
hatszáz növendékével, nyolcvan oktatójával a város, a régió kulturális életének 
meghatározó alakítója. Művésztanárai, növendékei rendszeres résztvevői, díjazottjai a 
régió, az ország és Európa művészeti eseményeinek. 

 Jelen kiállítás szereplői a különböző képző- és alkalmazott művészeti szakok, illetve a 
zenei intermédia szak oktatói, akik a magyar képzőművészeti szcénában változatos 
művészeti irányvonalakat, stratégiákat képviselnek. Az általuk megjelenített sokrétű 
látásmód az oktatásban is érvényesül. Pécs városának kulturális hagyományai, a 
képzőművészeti életben elfoglalt jelentős szerepe inspirálóan hat a Művészeti Kar 
közösségére. A kiállítás arra tesz kísérletet, hogy megmutasson  egy lehetséges 
keresztmetszetet ebből a sokszínű szellemi műhelyből. A tárlaton a klasszikus 
képzőművészeti műfajok mellettmegjelenik az alkalmazott művészetek területéről a 
kerámia és a reklámgrafika is. 

 A kiállításon a következő művész-tanárok alkotásai szerepelnek: Ádám Zoltán, 
Bóbics Diána, Böhm Gergely, Budai Lotte, Bullás József, Burkus Judit, Colin Foster, 
Ernszt András, Fusz Görgy, Gaál Tamás, Gerendy Jenő, Hegyi Csaba, Kovács Balázs, 
Lengyel Péter, Losonczy István, Lukács József Jóka, Mészáros Gergely, Nagy Márta, 
Nemes Csaba, Nyilas Márta, Palatinus Dóra, Ráthonyi Kinga, Simon Péter Bence, 
Somody Péter, Tóth Zsuzsa.  

 A kiállítás kurátorai: Nyilas Márta, Nemes Csaba.  

 A kiállítást megnyitják: Ioan Sbârciu egy. prof., a Kolozsvári Képzőművészeti és 
Design Egyetem szenátusának elnöke és Nemes Csaba képzőművész.  


