COMUNICAT DE PRESĂ
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA are onoarea să anunţe decernarea
titlului de Doctor Honoris Causa domnului THOMAS D. MEIER, președintele Zurich
University of the Arts (ZHdK), fost președinte al Ligii Europene a Institutelor de Artă (ELIA),
pentru contribuția esențială în domeniul dezvoltării educației artistice, promovarea și reevaluarea cercetării și a importanței învățământului superior artistic în contextul cultural
european. Evenimentul va avea loc vineri, 12 aprilie 2019, ora 11, la Casa Matei Corvin,
Sala Mare. Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa va fi urmată de
conferința cu titlul The State of Affairs of Higher Arts Education in Europe. Challanges and
Opportunities.
Actual președinte al Zurich University of the Arts (ZHdK), Thomas Meier și-a început
cariera fiind cercetător asistent în cadrul Universității din Berna, acoperind domenii precum
relațiile publice și educația muzeală, făcând parte, în același timp, din echipa de
management a Muzeului de Istorie din Berna.
Între anii 1996-2003, el a fost Director fondator al Muzeului Comunicării din Berna,
devenind ulterior Director fondator al Universității de Artă din același oraș. În perioada
2004-2011 a fost Președintele Conferinței Universităților de Artă Elvețiene, precum și
membru în comitetul de conducere, iar mai apoi membru în board-ul asociației HEM-Suisse,
asociație implicată în managementul trainingului la nivelul instituțiilor de învățământ
superior.
În anul 2010, Thomas Meier a fost ales în board-ul Ligii Europene a Institutelor de
Artă (ELIA), una dintre cele mai importante asociații ale școlilor de artă din Europa, pentru
ca în perioada 2014-2018 să devină președintele acestei ligi.
În urma evenimentului din aprilie, domnul Thomas Meier se va alătura pleiadei de
Doctori Honoris Causa ai UAD Cluj-Napoca din rândul cărora îi amintim pe artiștii Markus
Lüpertz, Herman Nitsch, René Buri, Enzo Cucchi, foștii președinți ELIA John Butler, Chantal
de Smet, Chris Wainwright, directori ai unor instituții prestigioase precum Bernard Blistène,
director al Centrului Pompidou Paris, Philip Rylands directorul colecției Peggy Guggenheim
Veneția, academicianul Dan Hăulică sau regizorul Andrei Șerban.
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