COMUNICAT DE PRESĂ

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA în parteneriat cu
MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA, instituţie aflată în subordinea CONSILIULUI
JUDEŢEAN CLUJ, organizează expoziţia bienală de tapiserie, sculptură şi artele focului cu titlul
generic Ce mai face Penelopa?, manifestare artistică aflată la cea de-a IV-a ediţie. Lucrările vor
fi expuse în sălile de expoziţii temporare ale Muzeului de Artă din Cluj-Napoca în perioada 19
mai - 5 iunie 2016. Vernisajul expoziţiei va avea loc joi, 19 mai 2016, ora 19. Discursul de
deschidere a expoziţiei va fi susţinut de criticul de artă Livius George Ilea.

Proiectul Ce mai face Penelopa? urmăreşte să pună în valoare forţa creativă feminină ascunsă
sub o aparentă fragilitate. Acestă ediţie este gândită ca o expoziţie de arte textile, sculptură şi
artele focului, realizată de studente sau absolvente ale specializărilor Design textil, Sculptură şi
Ceramică-sticlă-metal din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Lucrările
prezentate pe simezele Muzeului de Artă din Cluj-Napoca sunt realizate în perioada formativă,
fiind proiecte de licenţă sau creaţii realizate după absolvire.

Prin acest proiect Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca vizează oferirea unei
oportunităţi de vizibilitate pentru studenţii perfomanţi şi tinerii artişti în vederea promovării
activităţii de creaţie artistică pe plan local, naţional şi internaţional. Conceptul manifestării
aparţine cadrelor didactice de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca: prof. univ. dr.
Liliana Moraru şi prof. univ. dr. Radu Moraru.

Cele 30 de expozante din cadrul celei de a IV-a ediţii sunt: Antal Arabela, Daniela Armaşu,
Lavinia Barna, Ramona Blăjan, Timeea Brândaş, Mihaela Constantinescu, Cristina-Elena Doda,
Raluca Forfotă, Petra Gheorghean, Andreea Horje, Anamaria Hurghiş, Elena Ilash, Rebecca
Ilieşiu, Roxana Ionescu, Elisabeta Iovănescu, Kuron Bekesi Wilhelmina, Maria Marcu, Ioana

Mărcean, Georgiana Mihăilă, Vivien Moise, Alexandra Mureşan, Oana Perţea, Livia Petrescu,
Raluca Rădulescu, Axenia Roşca, Maria Sicoie, Anemona Sînza, Anca Stătică, Szabó Tűnde şi
Amalia Tentiș.

Lucrările de tapiserie, sculptură şi sticlă prezente în această ediţie se potenţează reciproc prin
contrastul evident – şi căutat – între materialele specifice acestor genuri artistice, lucrările
tinerelor artiste impresionând atât prin originalitatea concepţiei, cât şi prin delicateţea şi fineţea
transpunerii în materialele specifice acestor specializări.

Compartimentul de Relaţii Publice, Internaţionale, Programe Culturale şi Comunitare
Tel: 0264/595.021, Fax: 0264/592.890, E-mail: public@uad.ro

