COMUNICAT DE PRESĂ
EXPO MARATON 2018
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Galeria Casa Matei, Asociaţia Universitart a
UAD Cluj-Napoca şi ASUAD organizează în perioada 3 – 31 mai 2018 cea de-a opta ediţie a
proiectului “EXPO MARATON 2018”. Competiţia se adresează studenţilor şi masteranzilor
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi va debuta joi, 3 mai 2018, ora 19.00, în Galeria
Casa Matei cu expozițiile semnate de Emma Păvăloaia, master, anul II, pictură - Structuri
imposibile şi Silviu Ciora, master, anul I, sculptură - Out of Balance.

Celor două expoziţii li se vor adăuga în fiecare zi de marţi şi de joi până în 31 mai 2018,
alte 14 expoziţii, după cum urmează: marți, 8 mai 2018 Andreea Zimbru, anul II, master

pictură – Paradox şi Ovidiu-Valeriu Bojor, anul III, foto-video - Caustic; joi, 10 mai 2018
Vlad Paraschiv, anul I, master, pictură – Untitled şi Anca Andreea Cobzaru, anul III, grafică Yolo; marți, 15 mai 2018 Anamaria Hurghiș, anul II, master, arte textile-design textil - The Touch
of a Leaf şi Alexandru Daniel Smuczer, anul I, master, sculptură - Artificial; joi, 17 mai 2018
Silvia Mateescu, anul II, master, pictură - Blow Me Away şi Iosif Ioan, anul II, master, ceramică The Price of Happiness; marți, 22 mai 2018 Celina Cordoș, anul II, master, grafică - Alter Ego şi
Andrei Nuțu, anul III, pictură - Metanoia; joi 24 mai 2018 Andrei Sclifos, anul II, master, pictură
- The Presence of Absence şi Alexandra Filimon, anul II, master, grafică - Objection; marți 29
mai 2018 Andreea Mihalka, anul III, grafică - Straturi de identitate şi Mariana Coman, anul II,
arte textile-design textil – Sinestezie.
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 31 mai 2018, premiile principale fiind
acordate pe baza votului publicului şi constând în călătorii de documentare la Bienala
Internaţională de Artă Contemporană de la Liverpool. În cadrul festivităţii de premiere vor mai fi
acordate cu sprijinul Steelcase, Coramet si Rembrandt Graphic Centre premii pe categoriile
votate – aspectul expoziţiei, calitatea conceptului şi calitatea lucrărilor, precum şi cele două
premii dedicate materialelor video de 1 minut. Tot atunci vor fi înmânate şi premiile din partea
partenerilor Expo Maraton din acest an: Institutul Cultural Francez Cluj, Centrul Cultural

German Cluj-Napoca, Institutul Polonez din București, Fundaţia PLAN B, Sector 1
Gallery București, Zorzini Gallery Bucureşti, Bazis Contemporary Art Platform, Galeria
Șoimii Patriei, Lateral ArtSpace, Atelier Patru şi Matca.

Scopul principal al manifestărilor artistice inţiate prin intermediul “Expo Maraton” este
de a genera o platformă de lansare pentru tinerii artişti şi de a-i motiva pe aceştia în a crea un
dialog cu publicul larg. De la prima ediţie până astăzi, 130 de studenţi şi-au făcut debutul artistic
în cadrul Expo Maraton, 24 dintre aceştia bucurându-se de excursii de documentare în importante
centre internaţionale dedicate artei contemporane (Veneţia, Londra, Liverpool, Kassel, Lodz,
Basel), peste 50 având şansa de a-şi expune ulterior proiectele în cadrul altor galerii, şi 105
obţinând premii cu valoare financiară susţinute din bugetul proiectului (AFCN sau Primăria şi
Consiliul local Cluj-Napoca).
Ediţiile anterioare ale evenimentului s-au bucurat de un public numeros (peste 500 de
vizitatori pentru fiecare eveniment) şi au fost receptate pozitiv în comuniutatea artistică, în social
media şi în mass-media.
Galeria Casa Matei vă aşteaptă să participaţi la evenimentele lunii mai şi să decideţi
câştigătorul marelui premiu.
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