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GALA UAD FASHION DESIGN 

 

Departamentul Modă-Design vestimentar din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-

Napoca organizează săptămâna viitoare cea de-a XXII-a ediţie a Galei UAD Fashion Design 

care se va desfășura în spațiul spetaculos de la etajul 1 al Sălii Polivalente, Cluj-Napoca. 

Evenimentul va avea loc vineri, 1 iulie 2016, cu începere de la ora 19.30. 

 

De-a lungul anilor Gala s-a impus ca o platformă de promovare pentru tinerii absolvenți ai 

Departamentului Modă-Design Vestimentar din UAD. Prin intermediul fashion show-ului, 

care presupune o logistică foarte complexă, se prezintă,  în fața specialiștilor și 

reprezentanților din industriile creative, a presei de specialitate si a publicului, colecții 

inovatoare care sunt relevante pentru peisajul modei secolului XXI. Tematicile axate pe 

problematici specifice lifestyle-urilor contemporane, studiul volumetriilor și croiurilor 

generatoare de morfologii vestimentare noi, intervențiile inedite pe suprafețele textile, styling-

ul elaborat al fiecărei ținute, relația dintre corp și haină – sunt elemente care au stat la baza 

preocupărilor studenților din anul III licenta și Master anul II.  

Gala UAD a fost locul de lansare pentru foarte mulți designeri care s-au remarcat în industria 

modei din România, precum și în cea din străinătate. Datorită burselor de plasament, studenții 

și masteranzii au putut să aplice și apoi au fost acceptați în internship-uri la brand-uri 

internaționale renumite: Ann Demeulemeester, Nasir Mazhar, BLESS, Erdem, Marios 

Schwab, Meadham Kirchhoff, Barbara i Gongini, Ashish, Michael Sontag, HAAL, H&M etc. 

Know how-ul pe care îl obțin în astfel de stagii și pregătirea intensă din cadrul programelor de 

studii se poate vedea în maturitatea și coerența celor peste 30 de colecții prezentate. Astfel de 

internship-uri, premii sau job-uri îi motivează pe tinerii creatori și nu fac decât să consolideze 

rolul Departamentului Modă-Design Vestimentar și al Galei UAD de a lansa noi talente. 

Ca în fiecare an, Gala se bucura din nou de sprijinul unor parteneri care susțin demersurile 

cadrelor didactice si pe ale studenţilor de aici, cred în inovație și se remarcă prin dorința de a  

se asocia cu evenimentul. Prestigioși parteneri media precum: Harper’s BAZAAR, Beau 



Monde sau Glamour vor asigura vizibilitatea în timpul și după Gala UAD. Sceno-tehnica va fi 

ingenios concepută și realizată, ca în fiecare an, de Dr. Matei Miko. 

In ceea ce priveşte coordonatorii colecţiilor care vor fi prezentate pe strapontină, acestia sunt: 

la licență, prof. univ. dr. Elena Basso Stănescu și lect. univ. dr. Lucian  Broscățean, iar la 

master prof. univ. dr. Anca Pia Rusan, prof. univ. dr. Elena Basso Stănescu și lect. univ. dr. 

Lucian  Broscățean. 

 

Informaţii suplimentare la:  

Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, Piaţa Unirii 31, 400098, Cluj-Napoca 

Compartimentul de Relaţii Publice, Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare 

Tel: 0264/595.021, Fax: 0264/592.890, E-mail: public@uad.ro 


