
 
 

 
Academia Română 

Biblioteca Academei Române 
în parteneriat cu 

Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design 
Departamentul Arte & Design Textil 

vă invită la expoziţia personală 
  

2xMA 
a absolvenţilor de master în arte 

  
Isabela Cristina Rizea şi Ioana Cristina Iorga 

clasa lector dr. Anna-Mária Orbán 
  
  

Expoziţia va fi deschisă în perioada 1-11 iulie 2015  
conform programului de funcţionare a bibliotecii (http://www.biblacad.ro/informatii.html) 

  
Vernisajul expoziţiei va avea loc  
miercuri, 1 iulie 2015, ora 11.00 

în Cupola de Sticlă a Bibliotecii Academei Române 
  

în prezenţa 

acad. Florin Filip, Directorul Bibliotecii Academei Române 

prof. Mircia Dumitrescu, grafician, membru corespondent al A.R. / coordonator  

prof. Cosmin Paulescu, decan al Facultăţii de Arte Decorative şi Design a UNArte  
lector dr. Anna-Mária Orbán, curator 

  
Expoziţia prezintă lucrările de disertaţie realizate de cele două absolvente, sintetizând 

întregul parcurs artistic din perioada anilor de studiu masteral. Tehnicile personalizate, 
utilizate în combinaţie cu alte diferite tehnici specifice artelor textile – cusături şi modalităţi 
de asamblare şi aplicare a materialelor convenţionale şi neconvenţionale –, tehnica 
tradiţională de prelucrare a hârtiei manuale, origami şi altele, reflectă curajul creativ şi 
inventivitatea artistică ale expozantelor.  

Cele două absolvente au pornit de la subiecte diferite: Isabela Cristina Rizea a ales 
coralii, iar Ioana Cristina Iorga, conul de brad. Interesul lor major a fost să redescopere aceste 
elemente din natură şi să le conceptualizeze, integrâdu-le în piese ambientale monumentale. 
Lucrările expoziţiei demonstrează parcurgerea cu succes a tuturor etapelor caracteristice unui 
demers artistic minuţios, iar căutările lor arată că, relaţionând motivele temelor alese cu 
ambientul, au ajuns la o sintetizare a formelor în armonie cu subiectul, prin multiple 
posibilităţi de amplasare într-un spaţiu convenţional sau neconvenţional.  

Expoziţia organizată în cupola Bibliotecii Academei Române oferă publicului o 
experienţă vizuală originală, capabilă să impresioneze prin gust şi rafinament artistic. 

  

Parteneri Media: 

Revista Cultura FCR, Radio România Cultural, TopBusiness, Tracus Arte, Agenţia de carte 

Sponsori: 

Perla Harghitei S.A. , World Media Graph srl 

http://www.biblacad.ro/informatii.html
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