
                                 
  

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Pandele Radu, master anul I, pictură - Urmașii lui Cain / Barna Gabor, 

master anul II, sculptură - Step by Step  

 

 

Vernisajul cu numărul doi de pe agenda competiţiei de proiecte expoziţionale 

individuale “EXPO MARATON 2016” , ediţia a VI-a, proiect finanţat de Administraţia 

Fondului Cultural Naţional, va avea loc marţi, 10.05.2016, ora 19:00, 

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN CLUJ-NAPOCA şi GALERIA CASA 

MATEI prezentând expoziţiile semnate de Pandele Radu, master I, pictură - Urmașii lui 

Cain şi Barna Gabor, master II, sculptură - Step by Step. 

 

Expoziţia gândită de Radu Pandele – Urmașii lui Cain pentru actuala ediţie a 

Competiţiei de proiecte expoziţionale individuale “EXPO MARATON 2016” prezintă o 

meditație asupra societății actuale, a conflictului interuman motivat de sfidarea morții. 

Proiectul propune o încercare de a trata obiectiv natura omului în raport cu contractul 

social asumat, din poziţia de pictor de front, detașat de luptă, pictând ca natură statică un 

aranjament de miniaturi clasice, universal cunoscute, formând un război total în 

miniatură. Dorința omului este să învingă moartea, și cu cât este mai dispus să calce peste 

semeni într-o goană bizară de a-și clădi monumentul, cu atât încalcă mai grav contractul 

social. 

Step by Step, proiectul lui Gabor Barna, master anul II, sculptură, constă dintr-o 

instalaţie interactivă, în fapt, o podea mişcătoare realizată din materiale reciclabile şi 

arcuri de saltea, care invită publicul la un exerciţiu de echilibru, de testare a capacităţii de 

menţinere a acestuia. Mai mult, ridică şi o serie de întrebări referitoare la existenţa sau nu 

a unui fundament în viaţa omului şi care ar fi stabilitatea acestuia? Ce este și ce nu este 

sigur în viaţa noastră?  



 

Galeria Casa Matei vă aşteaptă să participaţi la evenimentele lunii mai şi să 

decideţi câştigătorul marelui premiu. 

 

 
Compartimentul de Relaţii Publice, Internaţionale şi Proiecte Culturale 
 
Tel: 0264/595.021, Fax: 0264/592.890, E-mail: public@uad.ro 
 
 
 
Sponsori și parteneri ai evenimentului: 

 


