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Ediţia a XVI-a

În fiecare an, finalul lunii iunie marchează un ceas de sărbătoare în ceea ce
priveşte absolvenţii UAD Cluj-Napoca. Astfel, UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN
DIN CLUJ-NAPOCA în parteneriat cu EXPO TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
organizează în perioada 26 - 30 iunie 2016 EXPOZIŢIA ABSOLVENŢILOR UAD, proiect
realizat cu sprijinul Primăriei, al Consiliului Local Cluj-Napoca şi al Consiliului Judeţean Cluj.
Vernisajul va avea loc duminică, 26 iunie 2016, ora 18:00 la Expo Transilvania, putându-se
viziona peste 3000 de lucrări aparţinând absolvenţilor ciclurilor de studii de licenţă şi de master ai
Universităţii de Artă şi Design de la specializările arte plastice - pictură, arte plastice - sculptură,
arte plastice - grafică, arte plastice - foto - videoprocesarea computerizată a imaginii, conservare –
restaurare, ceramică – sticlă – metal, arte textile - design textil, modă - design vestimentar şi
design. Atmosfera de sărbătoare prilejuită de prezentarea creaţiilor absolvenţilor 2016 ai UAD
Cluj-Napoca se va prelungi o dată cu desfăşurarea GALEI ABSOLVENŢILOR DE FASHION
DESIGN, care va avea loc vineri 1 iulie 2016, la Sala Polivalentă Cluj-Napoca, cu începere de
la ora 1930.
EXPOZIŢIA ABSOLVENŢILOR UAD este considerată a fi unul dintre cele mai
importante evenimente academice artistice clujene în care tinerii absolvenţi fac dovada talentului,
a educaţiei şi a experienţei profesionale pe care le-au dobândit, manifestarea, repetată anual,
definind caracterul şi individualitatea fiecărei generaţii de artişti absolvenţi.
Prin intermediul acestui eveniment şi a generoasei posibilităţi de expunere puse la
dispoziţie de Expo Transilvania se oferă absolvenţilor şansa de a se reprezenta şi de a fi vizibili în
cadrul celui mai important şi consacrat eveniment artistic universitar. Spaţiul de expunere de care
dispune universitatea devine un adevărat centru de artă contemporană, singurul de asemenea
anvergură din România. Fiecare din cei aproximativ 300 de absolvenţi de la licenţă şi de master
beneficiază astfel de posibilitatea de a-şi crea propria expoziţie personală într-un cadru generos.

Evenimentul reprezintă o adevărată rampă de lansare pentru absolvenţii UAD atât în
domeniul artistic, cât şi al inserţiei pe piaţa muncii. Oportunităţile de angajare care apar, se
dezvoltă ca urmare a consecvenţei rezultatelor artistice deosebite obţinute în timpul anilor de
studiu dar şi prin prezenţa lor şi vizibilitatea eficientă conferită de evenimentul Expoziţia
Absolvenţilor.
De asemenea, ţinem să amintim că studenţii mai jos menţionaţi, cărora în cadrul cursului festiv de
sâmbătă, 18 iunie 2016, li s-a decernat diploma Magna cum Laudae, s-au remarcat în activitatea
lor artistică şi se bucură de aprecierea cadrelor didactice pentru performanţele atinse în timpul
studiilor:
Studii universitare licenţă: Bogdan Teodora-Diana şi Ispas Andrei – pictură, Stătică
Anca-Emilia şi Felecan Dan – sculptură, Coman Alexandru, Găgeanu Flavia, Leonte GabriellaMaria şi Popuţ Oana-Diana – grafică, Dradici Renata-Eva şi Ghenghea Manuela – foto-video,
Koncz Eszter-Timea – conservare-restaurare, Iosif Ioan, Rusu Bogdan-Alexandru şi Sîrghie
Alexandru-Daniel – ceramică-sticlă-metal, Antal Arabela, Ilieşiu Rebecca, Mărcean Ioana şi
Szabó Tűnde-Melinda – arte textile-design textil, Ferencz Borbála şi Stan Mădălina – modădesign vestimentar, Barna Renáta-Vivien, Ruba Melissa şi Ursuleţ Cristina-Dumitra – design.
Studii universitare de masterat: Mihalache Mihaela şi Dragomir Sabina-Elena – pictură,
Roșca Axenia-Anamaria – sculptură, Jora Mădălina-Alexandra şi Modreanu Roxana – grafică,
Chițoran Anca-Andreea şi Roman Andra-Larisa – foto-video, Curta Alexandra – conservarerestaurare, Botos Tamás-István şi Dragomirescu Crina – ceramică, Călini Claudia-Bianca şi
Chiriţă Florentina – arte textile-design textil, Demeter Evelin, Lipoţchi Alina-Anamaria şi
Málnási Beáta – modă-design vestimentar, Pătcaş Aliz, Plamadă Corina şi Urs Maria-Ariana –
design.
Evenimentul este susţinut şi anul acesta de Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi de
Consiliul Local, precum şi de Consiliul Judeţean şi susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la
titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. EXPOZIŢIA ABSOLVENŢILOR UAD CLUJNAPOCA mizează pe impactul produs asupra publicului larg şi îşi asumă un rol de dinamizare a
spaţiului cultural clujean printr-o producţie artistică originală de talie internaţională.
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