COMUNICAT DE PRESĂ
Galeria Casa Matei din cadrul Universității de Artă şi Design din Cluj-Napoca în
parteneriat cu Fundația Culturală Simona Noja găzduiește în perioada 22 octombrie –
2 noiembrie 2018 expoziţia de artă textilă cu titlul Outfit scenografic. Special conceput
de către reprezentanții Departamentului Arte textile – Design textil al UAD Cluj-Napoca
pentru a face parte din programul celei de a IV-a ediții a Festivalului European al Școlilor
de Balet Grand Assemblé organizat de Fundația Simona Noja, proiectul expozițional
subintitulat Atelier Deschis va fi prezentat publicului în data de 28 octombrie 2018, între
orele 14-15, în Galeria Casa Matei. Iubitorii artelor decorative textile vor putea afla,
astfel, mai multe detalii referitoare la tehnicile de lucru și la lucrările expuse.

Obiectul textil scenografic constituie subiectul principal al acestui demers
expozițional. Lucrările prezentate, realizate în diferite tehnici specifice artelor textile, fac
parte din producția artistică a studenților departamentului în cadrul disciplinelor
Compoziție și Dezvoltare de concept pentru obiect textil și artele spectacolului.
Materialele folosite sunt atât materiale textile, cât și materiale neconvenționale îmbinate
cu ingeniozitate în scopul de a modela, prin lumină și culoare, spațiul în care sunt expuse.
Expoziția cuprinde lucrări coordonate de cadrele didactice ale Departamentului
Arte textile-Design textil, programul de studiu - licență: prof. univ. dr. Liliana Moraru,
lect. univ. dr. Anca Pintilie (director de departament) – coordonator al proiectului, lect.
univ. dr. Livia Petrescu, asist. univ. dr. Axenia Roșca și laborant univ. Vlad Bulgăr.
Expun studenții: Andreea Holotă, Gabriel Hutera, Diana Cucuiet, Coman
Mariana, Ghimbășan Ilinca, Erdős Zsejke, Csiki Andrea, Eliza Pop, Adriana Mogoșanu,
Virginia Măcicășan, Emma Chirea, Oana-Claudia Petreuș, Molnar Timea, Iulia Goța,
Iulia Macarie, Eszter Tibad, Iulia Mitea, Luana Linu, Pataki Katalin, Mali Tilda, Toth
Timea, Lep Boglarka, Maria Cara, Adriana Sfară și Erdei Helena.
Workshop-ul de duminică 28 octombrie 2018, orele 14-15, din Galeria Casa
Matei va fi urmat de simpozionul Modele de gândire estetică pentru tinerii balerini, care
se va desfășura în Sala Mare a Casei Matei Corvin începând cu ora 15.00. Simpozionul

este organizat în cadrul celei de-a IV-a ediții a Festivalului European aș Școlilor de Balet
Grand Assemblé.
Vă aşteptăm cu drag la eveniment!
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