COMUNICAT DE PRESĂ
EXPOZIŢIA ABSOLVENŢILOR
UNIVERSITĂŢII DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
Ediția a XX-a
Îndelung așteptată, atât de către studenții și cadrele didactice ale UAD ClujNapoca, cât și de către publicul larg, cea de-a XX-a ediție, aniversară, a EXPOZIŢIEI
ABSOLVENŢILOR UAD nu a putut, din păcate, să se desfășoare fizic anul acesta,

evoluția pandemiei de COVID 19 făcând imposibilă expunerea lucrărilor absolvenților
noștri în locațiile deja consacrate Muzeul de Artă Cluj-Napoca, respectiv Galeria Casa
Matei.
Spre deosebire de anii precedenți, finalul lunii iunie a marcat momentul căutărilor
și găsirii unei soluții prin care o selecție din lucrările celor peste 300 de absolvenți ai
UAD Cluj-Napoca să fie vizibilă atât pentru publicul larg, cât și pentru specialiști.
Din totalul de peste 3000 de lucrări de licență și de master (aparținând
absolvenților de la Facultatea de Arte Plastice, departamentele pictură, sculptură, grafică,
bandă desenată, foto-video și conservare-restaurare, respectiv Facultatea de Arte
Decorative și Design, departamentele ceramică-sticlă, arte textile-design textil, modădesign vestimentar și design), echipa proiectului Platforma și Expoziția Absolvenților
Universității de Artă și Design Cluj-Napoca în colaborare cu studenți de la Istoria și
Teoria Artei (licență), respectiv Practici Curatoriale Contemporane (master) a selectat
aproximativ
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https://www.kunstmatrix.com/.
UAD Cluj-Napoca s-a integrat astfel trendului actual prin care, arta și cultura, la
îndemâna publicului până în urmă cu câteva luni, a trecut în mediul virtual / online, la un

touch / buton depărtare, dar cu infinite posibilități de manifestare și o deschidere fără
precedent, la nivel național și internațional.
Pentru a putea fi vizionate lucrările absolvenților UAD și expozițiile virtuale, vă rugăm
accesați link-ul www.absolventiuad.ro
Proiectul Platforma și Expoziția Absolvenților Universității de Artă și Design ClujNapoca este susținut și anul acesta de Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi de Consiliul Local,
sprijinul venit din partea autorităţilor locale subliniind încă o dată importanţa EXPOZIŢIEI
ABSOLVENŢILOR UAD CLUJ-NAPOCA în peisajul academic și artistic al orașului, chiar în
vremuri de restriște cum sunt cele generate de pandemia generată de virusul SARS-CoV-2.

Informaţii suplimentare la:
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