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Născut la : 20. 01. 1972, Iaşi, România 

 

Lector univ.dr., Universitatea de Arte "George Enescu", Iaşi, România 

Preşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor U.A.G.E. Iaşi, din 2013 

Membru în echipa editorială a revistei ANASTASIS, international peer-reviewed journal of Research in 

Medieval Culture and Art 

Cristian Ungureanu colaborează cu galeria DANA, Iaşi, România 

 

 Studii: 

1990 -1996 – Academia de Arte “George Enescu”, Iaşi, România 

2003 -2005 – Master in arte vizuale, Universitatea de Arte "George Enescu", Iaşi, România 

2010 – Doctor in arte vizuale la Universitatea Nationala de Arte- Bucuresti, Romania, cu teza "DIALOG 

ÎNTRE SFERĂ ŞI CUB [GEOMETRIA SECRETĂ A PICTURII EUROPENE] "   

2011- 11 iulie, obţinerea Certificatului de absolvire a programului de specializare pentru ocupaţia de 

designer instrucţional, eliberat de catre Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 

Premii: 

2012 – 11 mai, Medalia de argint la Expoziţia europeana a creativităţii şi inovării- Euroinvent, Iaşi, 

România  

2013 – 7 octombrie, Premiul pentru pictură al U.A.P. România- Filiala Iaşi, acordat de către Primăria 

Municipiului Iaşi 

2013 – 10 mai, Diploma de excelenta la Expoziţia europeana a creativităţii şi inovării- Euroinvent, Iaşi, 

România  

2014 – 15 iunie. Premiul şi medalia Teiul de argint acordat de către Instituţia Premiilor Eminescu, 

Botoşani, România 

2014 – 25 mai, Gold medal  la Expoziţia europeana a creativităţii şi inovării- Euroinvent, Iaşi, România  

2015 – Gold Grand Prize la Expoziţia europeana a creativităţii şi inovării- Euroinvent, Iaşi, România 

2015 – Premiul II pentru pictură la Festivalul Florilor de tei, Iaşi  

2015 – Gold medal  la Technical, scientifical, artistic and literary book salon, pentru volumul „Artişti 

absolvenţi la Iaşi, 1860-2014”- Euroinvent, Iaşi, România 



2015 – Diplomă de excelenţă acordată de Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi pentru contribuţia 

meritorie la manifestările prilejuite de Noaptea Europeană a Muzeelor 

2015 – Diplomă de onoare acordată de FIVEPLUS gallery-Viena şi TARUS Media-Bucureşti pentru 

promovarea şi susţinerea Simpozionului Internaţional de Artă de la Cabana „Cascada”- masivul Retezat   

 

 Expozitii personale: 

- 2015 - Cristian Ungureanu si Ciprian Pricop- "INSTAURAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ARTISTIC 

MODERN LA IAŞI – 155 DE ANI"-  o expoziţie de arte vizuale semnata de Cristian Ungureanu si 

Ciprian Pricop, proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare 

cu UAGE - Iaşi (29 mai – 15 iunie). La 26 octombrie 2015, va avea loc lansarea albumului de artă 

omonim (autori: Maria Bilasevschi, Cristian Ungureanu) 

-2014 –Kurelerin Muzigi (Muzica sferelor), 15-25 aprilie,  expoziţie de video şi fotografie la Centrul de 

artă „Yuksel Sabanci” al Universităţii Yldiz Tekni din Istambul, Turcia  

- 2012- „Muzica sferelor”, 1-30 noiembrie, expozitie personala de pictura la galeria de artă Grand Hotel 

Traian- Iaşi 

- 2012- „Muzica sferelor [God as Geometer]”, 12 dec.2012 - 6 ian. 2013, expoziţie personală la galeria 

“Biblioteca Austria” - Iaşi 

- 2012- „Expoziţie de pictură”, 15 iulie- 15 august, expozitie personala de pictura la galeria Centrului de 

cultură al municipiului Tirgu Jiu 

-2011- „Celebration-Muzica sferelor”, 24 noiembrie- 24 dec, expozitie personala de pictura la galeria 

universităţii ”Stefan cel Mare” din Suceava 

-2008 - “DIALOG ÎNTRE SFERĂ ŞI CUB – GEOMETRIA ICOANELOR BIZANTINE”, instalaţie de 

fotografie şi sculptură, 23-30 Iunie, UNAgaleria, Bucureşti, România. 

-2007 – “MUNŢII SUNT REALIZAREA DESCENDENTA  A TĂCERII”, expoziţie de pictură, 1-12 

Decembrie, galeria Inspectoratului Judetean de Poliţie -Piatra Neamţ, Romînia 

-2007 - "NAVIGATOR DIARY - FROM BUCHAREST  TO MOSCOW/ JURNAL DE NAVIGATOR- 

DE LA BUCUREŞTI LA MOSCOVA", expoziţie de pictură, 1- 15 Aprilie,   – Ambasada României din 

Moscova, Federaţia Rusa 

-2004 - "NAVIGATOR DIARY - THE WORLD/  JURNAL DE NAVIGATOR-LUMEA", expoziţie de 

pictură şi sculptură, galeria "CUPOLA", Iaşi, România 

-2000 - "DODICI QUADRI BIZANTINI/ DOUASPREZECE TABLOURI BIZANTINE", expoziţie de 

pictură şi sculptură, Bazilica "SAN ZENO" , Verona, Italia 

-1999 - "DIARIO DI NAVIGATORE/ JURNAL DE NAVIGATOR", expoziţie de pictură, galeria 

Institutului Cultural Român, Veneţia, Italia 



-1998 - "DIALOGO", expoziţie de pictură, galeria "IL CAMPO DELLE FRAGOLE", Bologna, Italia 

-1996 - "FRUSTRATION", expoziţie de fotografie, galeria Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai 

Eminescu", Iaşi, România 

-1996 - "DEBUT" , expoziţie de pictură şi sculptură, galeria Centrului Cultural Francez, Iaşi, România 

 

Participări la expoziţii de grup: 

- 2015 - "ANATOMY OF MEMORY"-  o expoziţie colectivă de artă vizuală deschisă la galeria 

"FIVEPLUS" din Viena- Austria, dedicată sărbătoririi a 155 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi 

(12 august – 11 septembrie 2015). 

- 2015 - "VISITING ART HISTORY- FROM ALTAMIRA TO DAMIEN HIRST"-  o expoziţie colectivă 

de pictură deschisă la "Sala paşilor pierduţi", proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia 

Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi  Universitatea "Al.I.Cuza"- Iaşi (22 – 31 mai 2015). 

- 2015 - "MEDICINA ŞI ARTA – FIINTA UMANA”- o expoziţie colectivă de pictură şi sculptură a 

absolvenţilor U.A.G.E. deschisă la Institutul de Anatomie din UMF Iaşi, proiect realizat, in cadrul FIE 

2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi  Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "Gr.T. Popa"- Iaşi (22 – 31 mai 2015). 

- 2015 - "ŞTIINŢA ŞI ARTA – MOTORUL CIVILIZATIEI"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, 

proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi 

 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"- Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "NATURA ŞI ARTA – ORIGINAL SI ORIGINAR"-  o expoziţie colectivă de pictură şi 

sculptură deschisă la Galeria de artă “Sala de Marmură” (Str. Aleea Sadoveanu nr. 8), proiect realizat, in 

cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi Universitatea de 

Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”- Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "PROFESORI ŞI ABSOLVENŢI "-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, proiect realizat, in 

cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE - Iaşi (17 – 28 mai 

2015).  

- 2015 - "TEOLOGIA ŞI ARTA - CHIPUL SI ASEMANAREA"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, 

proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi 

 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, cartier Galata, Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "GENERAŢII RECENTE I – ARTE VIZUALE LA IASI"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, 

proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu B.C.U. Iaşi 

(10 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "VISITING ART HISTORY- FROM ALTAMIRA TO DAMIEN HIRST"-  o expoziţie colectivă 



de pictură deschisă la "Sala paşilor pierduţi", proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia 

Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi  Universitatea "Al.I.Cuza"- Iaşi (22 – 31 mai 2015). 

- 2015 - "MEDICINA ŞI ARTA – FIINTA UMANA”- o expoziţie colectivă de pictură şi sculptură a 

absolvenţilor U.A.G.E. deschisă la Institutul de Anatomie din UMF Iaşi, proiect realizat, in cadrul FIE 

2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi  Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "Gr.T. Popa"- Iaşi (22 – 31 mai 2015). 

- 2015 - "ŞTIINŢA ŞI ARTA – MOTORUL CIVILIZATIEI"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, 

proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi 

 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"- Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "NATURA ŞI ARTA – ORIGINAL SI ORIGINAR"-  o expoziţie colectivă de pictură şi 

sculptură deschisă la Galeria de artă “Sala de Marmură” (Str. Aleea Sadoveanu nr. 8), proiect realizat, in 

cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi Universitatea de 

Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”- Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "PROFESORI ŞI ABSOLVENŢI "-  o expoziţie colectivă de arte vizuale deschisă la galeria 

„Universitas” a UAGE Iaşi, proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE 

în colaborare cu UAGE – Iaşi (17 – 28 mai 2015).  

- 2015 - "TEOLOGIA SI ARTA - CHIPUL SI ASEMANAREA"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, 

proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi 

 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, cartier Galata, Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "GENERAŢII RECENTE I – ARTE VIZUALE LA IASI"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, 

proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu B.C.U. Iaşi, 

galeria „Fundaţiile Regale” (10 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "PROFESORI ŞI ABSOLVENŢI AI UNIVERSITĂŢII DE ARTE „GEORGE ENESCU”- 

IAŞI"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, proiect realizat  de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în 

colaborare cu UAGE - Iaşi şi Muzeul Judeţean Vaslui (1 – 31 iulie 2015).  

-2015- august, expoziţia colectivă de arte vizuale „INTO THE WILD” la galeria „Forma” a UAP Deva, la 

finalul ediţiei a X-a a Simpozionului Internaţional de Artă de la cabana „cascada”- masivul Retezat 

-2015- mai- participare la „Salonul de desen”, galeriile UAP Iaşi România 

-2015- mai- participare la Tabăra de creaţie şi la expoziţia „Piaţa Unirii, Piaţa artei”, în cadrul FIE 2015 

-2015- mai- „SIMEZĂ IEŞEANĂ 2015”- participare la expoziţia colectivă deschisă la galeria de artă 

„Theodor Pallady” in cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei, Iaşi 

-2014- mai- participare la salonul “Erotica”, galeriile UAP Iaşi România 

-2014 – participare la Tabăra de creaţie şi la expoziţia „Piaţa Unirii, Piaţa artei”, în cadrul FIE 2014 

- 2014- 2-15 iulie, participare la salonul “Erotica”, galleria “Art Yourself”- Bucureşti, România 



-2014, 20-28 iunie, „SIMEZĂ IEŞEANĂ 2014”- participare la expoziţia colectivă deschisă la galeria de 

artă „Theodor Pallady” in cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei, Iaşi 

-2014, 6-30 octombrie–, „Dialog cu Sacrul”- participare la expoziţia colectivă deschisă la galeria de arta a 

bisericii „Adormirea maicii Domnului”- Galata, Iaşi curatori conf.dr.Zamfira Bîrzu şi asist.dr.Adrian 

Stoleriu 

-2014, 10 octombrie, „ARTIS”, participare Salonul anual al U.A.P. România-Filiala Iaşi 

- 2013, 3-14 iunie, „PICTURA/ SCULPTURA” - participare la expoziţia colectivă a cadrelor didactice de 

la facultatea de arte vizuale Iasi, deschisă la galeria de arta UNAgaleria a Universitatii Nationale de Arte 

din Bucuresti 

- 2013, 17-23 iunie, „SIMEZĂ IEŞEANĂ”- participare la expoziţia colectivă deschisă la galeria de artă 

„Theodor Pallady” in cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei, Iaşi 

- 2013, 26 iulie-1 septembrie, „CELEBRATION”- participare la expoziţia colectivă deschisă la galeria de 

artă a Teatrului municipal Deva 

-2013, 7 octombrie, „ARTIS”, Salonul anual al U.A.P. România-Filiala Iaşi 

- 2012, 8-30  martie, „Armonii de primăvară”- expoziţia de artă a cadrelor didactice a U.A.G.E. Iaşi, , 

galeria de artă (et I) din sediul administrativ al U.A.G.E. Iaşi 

- 2012, 8-30 mai, „Erotica”- participare la expoziţia colectivă deschisă la galeriile U.A.P. Iaşi, 

coordinator: conf.univ.dr. Dragoş Pătraşcu 

- 2012, 15-22 august – " GORJFEST ", Tabăra internaţională de arte vizuale „Gorjfest”, Tg.Jiu-Romania 

- 2012, 24-30 august, participare la tabăra de creaţie „Acasă la George Apostu”, Stănişeşti, jud. Bacău 

- 2012, 17-30 octombrie, participare la expoziţia cadrelor didactice ale Universităţii de Arte „George 

Enescu”- Iaşi, galeria profesorilor din „Casa Balş”, sediul central al U.A.G.E.-Iaşi 

- 2012, 6-30 decembrie, „Dialog cu Sacrul”- participare la expoziţia colectivă deschisă la galeria de arta a 

bisericii „Adormirea maicii Domnului”- Galata, Iaşi curatori conf.dr.Zamfira Bîrzu şi asist.dr.Adrian 

Stoleriu 

- 2011, 7-30 mai, “Erotica”- participare la expoziţia colectivă deschisă la galeriile U.A.P. Iaşi, 

coordinator: conf.univ.dr. Dragoş Pătraşcu 

- 2011, 29 iunie- 13 iulie, “Erotica” - participare la expoziţia colectivă deschisă la galeriile “Căminul 

Artei”, Bucureşti,  coordinator: Conf.univ.dr. Dragoş Pătraşcu 

- 2011, 1-12 octombrie, participare la Festivalul international de arte vizuale “Gorjfest 2011”, Tirgu Jiu 

- 2011, 12-30 octombrie, participare la Salonul anual de arte vizuale “ARTIS”, Iasi 

- 2011, 14-30 octombrie, participare la expozitia colectiva “Dialog cu Sacrul”, galeria bisericii 

“Adormirea Maicii Domnului”, cartier “Galata” Iasi, coordinator: conf.univ.dr.Zamfira Birzu, Iaşi 



- 2010 – " PORTRETELE MUNŢILOR ", expoziţie de pictură şi sculptură a Simpozionul internaţional de 

artă studenţească de la cabana Cascada, masivul Retezat (www.tabararetezat.com), 29 August -10 

Septembrie, galeria U.A.P. a mun.Deva 

- 2010 – participare la Salonul anual de desen, galeria Cupola, Iaşi, Romania 

- 2010 – " GORJFEST ", Tabăra internaţională de arte vizuale, Tg.Jiu-Romania, 3-26 Octombrie 

- 2009 - "TOATE PÂNZELE SUS", expoziţie de pictură şi sculptură a Simpozionul internaţional de artă 

studenţească de la cabana Cascada, masivul Retezat (www.tabararetezat.com), 1-10 Septembrie, Castelul 

Corvineştilor, Hunedoara, România. 

- 2009 – " GORJFEST ", Tabăra internaţională de arte vizuale, Tg.Jiu-Romania, 3-26 Octombrie 

-2008 – “ARTIS”, pictură, participare la salonul anual de arte plastice, Hotel Europa, Iaşi, România 

-2004 - "RETHORICAL SITUATIONS/  SITUATII RETORICE", fotografie, galeria "CUPOLA", Iaşi, 

România 

-2004 - "ATELIER 35", pictură, galeria "CUPOLA", Iaşi, România 

-2003 - "GEOMETRIC GAME/ JOC GEOMETRIC", pictură, galeria "ANNA & PAOLO", Verona, Italia 

-2002 - "OPEN/ DESCHIS", pictură, galeria "ANNA & PAOLO" , Verona, Italia 

-2001 - "ARTIŞTI ROMÂNI ÎN ITALIA", pictură, galeria Institutului Cultural Român , Veneţia, Italia 

-1998 - "20X20", sculptură, galeria "ANNA & PAOLO" , Verona, Itally 

-1996 - "WORDS", pictură, galeria "VICTORIA" , Iaşi, România 

-1994 - "ATELIER 35", pictură, galeria "CAMINUL ARTEI", Bucureşti, România 

 

 

Expoziţii organizate/ curatoriat artistic: 

- 2015 - 15mai-15 iunie, "NICOLE TONITZA- PICTURĂ ŞI GRAFICĂ"-  o expozitie de pictură şi 

grafică, deschisa la "Muzeul Unirii"- Iasi, în cadrul proiectului "ARTIŞTI ABSOLVENŢI LA IAŞI, 

1860-2015”, expozitie realizata cu sprijinul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi. Eveniment 

realizat în calendarul F.I.E. 2015– Iaşi 

- 2015 - "VISITING ART HISTORY- FROM ALTAMIRA TO DAMIEN HIRST"-  o expoziţie colectivă 

de pictură deschisă la "Sala paşilor pierduţi", proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia 

Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi  Universitatea "Al.I.Cuza"- Iaşi (22 – 31 mai 2015). 

- 2015 - "GENERAŢII RECENTE II – ARTISTI IN AFIRMARE"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale 

deschisa la galleria “Pod Pogor-Fiul”, proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia 

Absolvenţilor UAGE în colaborare cu M.L.R.- Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "MEDICINA ŞI ARTA – FIINTA UMANA”- o expoziţie colectivă de pictură şi sculptură a 

absolvenţilor U.A.G.E. deschisă la Institutul de Anatomie din UMF Iaşi, proiect realizat, in cadrul FIE 



2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi  Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "Gr.T. Popa"- Iaşi (22 – 31 mai 2015). 

- 2015 - "ŞTIINŢA ŞI ARTA – MOTORUL CIVILIZATIEI"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, 

proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi 

 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi"- Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "NATURA ŞI ARTA – ORIGINAL SI ORIGINAR"-  o expoziţie colectivă de pictură şi 

sculptură deschisă la Galeria de artă “Sala de Marmură” (Str. Aleea Sadoveanu nr. 8), proiect realizat, in 

cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi Universitatea de 

Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”- Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "PROFESORI ŞI ABSOLVENŢI "-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, proiect realizat, in 

cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE - Iaşi (17 – 28 mai 

2015).  

- 2015 - "TEOLOGIA SI ARTA - CHIPUL SI ASEMANAREA"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, 

proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu UAGE şi 

 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, cartier Galata, Iaşi (22 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "GENERAŢII RECENTE I – ARTE VIZUALE LA IASI"-  o expoziţie colectivă de arte vizuale, 

proiect realizat, in cadrul FIE 2015, de către Asociaţia Absolvenţilor UAGE în colaborare cu B.C.U. Iaşi 

(10 – 31 mai 2015).  

- 2015 - "Performance de percuţie- Andrei Mihaita" (UAGE Iasi). Evenimentul a avut loc duminica 24 

mai, ora 18.00, pe scena amplasate în cartierele ieşene  Tătăraşi, Nicolina, Alexandru cel Bun şi Dacia, in 

cadrul FIE 2015 

-2015- august, expoziţia colectivă de arte vizuale „INTO THE WILD” la galeria „Forma” a UAP Deva, la 

finalul ediţiei a X-a a Simpozionului Internaţional de Artă de la cabana „Cascada”- masivul Retezat 

- 2014 - 15-30 mai, "PERSONALITATI  ISTORICE"-  o expozitie de desen, pictura si sculptura, 

deschisa la "Muzeul Unirii"- Iasi, în cadrul proiectului "ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 1860-2014”, 

expozitie realizata cu sprijinul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi. Eveniment realizat în 

calendarul F.I.E. 2014– Iaşi 

- 2014 – 15 mai-30 iunie, "PROFESORI SI ABSOLVENTI", în cadrul proiectului "ARTISTI 

ABSOLVENTI LA IASI, 1860-2014”. , în cadrul proiectului "ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 1860-

2014”. -  o expozitie de pictura si sculptura, deschisa la Galeria Universitatii de Arte "George Enescu"- 

Iasi, "Casa Bals", et I+II (in sediul adminstrativ al U.A.G.E.), în cadrul proiectului "ARTISTI 

ABSOLVENTI LA IASI, 1860-2014”, cu prilejul evenimentului "Medalion Viorel Munteanu- 70 de ani". 

Eveniment realizat în calendarul F.I.E. 2014– Iaşi 



- 2014 – 15 mai-30 iunie, "GENERATII RECENTE - I"-  o expozitie de arte vizuale deschisa la Galeriile 

Fundatiilor Regale, Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" Iasi, în cadrul proiectului 

"ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 1860-2014”,  in parteneriat cu U.A.P. Romania- Filiala Iasi. 

Vernisaj, luni 19 mai, ora 17.00, urmat de "Gala Absolventilor U.A.G.E.- Iasi", in Aula "Mihai 

Eminescu". Eveniment realizat în calendarul F.I.E. 2014– Iaşi 

- 2014 – 15 mai-30 iunie, "GENERATII RECENTE - II"-  o expozitie de arte vizuale deschisa la Galeria 

"Pod Pogor fiul" a Muzeului "Vasile Pogor"- Muzeul Literaturii Romane Iasi, în cadrul proiectului 

"ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 1860-2014”. Vernisaj, marti 20 mai, ora 18.00. Eveniment realizat 

în calendarul F.I.E. 2014– Iaşi 

- 2014 - 15-30 iunie - „VISITING ART HISTORY"-  o expozitie de pictura deschisa la "Sala pasilor 

pierduti", Universitatea"Al.I.Cuza"- Iasi, în cadrul proiectului "ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 1860-

2014”. Vernisaj, miercuri 21 iunie, ora 18.00. Eveniment realizat în cadrul F.I.E. – Iaşi. Eveniment 

realizat în calendarul F.I.E. 2014– Iaşi 

- 2014 - 15-30 iunie - "MEDICINA SI ARTA"-  o expozitie de pictura deschisa la Universitatea de 

Medicina si Farmacie "Gr.T. Popa"- Iasi, în cadrul proiectului "ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 1860-

2014”. Vernisaj, joi 22 iunie, ora 18.00. Eveniment realizat în calendarul F.I.E. 2014– Iaşi 

- 2014 - 22 iunie - Concert “Hip Hop de Iasi/ De Romania” sustinut de trupa OBLX si MP13, joi 22 mai, 

ora 20.00, “Esplanada Voievozilor”-Casa Studentilor Iasi. Eveniment realizat în calendarul F.I.E. 2014– 

Iaşi 

- 2014 - 15-30 iunie "NATURA ŞI ARTA"-  o expozitie de pictura deschisa la Galeria de artă “Sala de 

Marmură” a Facultăţii de Medicină Veterinară a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”- Iaşi, în cadrul proiectului "ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 

1860-2014”. Vernisaj, 23 iunie, vineri ora 18.00. Eveniment realizat în calendarul F.I.E. 2014– Iaşi 

- 2014 - 15-30 iunie - ŞTIINŢA ŞI ARTA"-  o expozitie de pictura deschisa la Universitatea Tehnica 

"Gheorghe Asachi"- Iaşi (15-30 mai 2014) , în cadrul proiectului "ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 

1860-2014”. Vernisaj, sambata 24 iunie, ora 18.00. Eveniment realizat în calendarul F.I.E. 2014– Iaşi 

- 2014- august, expoziţia “Simpozionul Internaţional de Artă Studenţească Retezat”, ediţia a –IX-a, 2014, 

galleria “Forma” a UAP Deva (curator şi expozant) 

- 2013, 10 martie, „Noaptea geloziei”, curatoriat al expoziţiei studenţilor anului I Pictură, Facultatea de 

arte vizuale şi design a U.A.G.E.Iaşi la Târgul internaţional de carte „Librex”, Sala Polivalentă, Iaşi 

-2013 – 20-26 mai, "VISITING ART HISTORY - V", expoziţie internaţională de pictură şi sculptură a 

studenţilor anului I- Pictură (şi a câtorva studenţi străini, programul Erasmus), galeria apArte a Facultăţii 

de arte plastice, decorative şi design  a U.A.G.E. Iaşi 

-2013 – iunie, “Expoziţia absolvenţilor”, galeriile corpului D, Universitatea de arte “George Enescu” Iaşi 



2014 – 25 mai, curator al Expoziţiei europeane a creativităţii şi inovării, galeria Universitas a UAGE Iaşi, 

România  

- 2013, 1-26 iulie, “CELEBRATION”- expozitie de pictură a cadrelor didactice de la specializarea Pictura 

din cadrul  U.A.G.E. Iasi si I.A.P.T.M. Chisinau, la finalul editiei 2013 a Festivalului de arta din Retezat,  

Teatrul mun. Deva, coordinator: Lect.univ.dr.Cristian Ungureanu 

- 2013, 1- 30 noiembrie, „Omagiu lui Caragiale”- expozitie de pictura a studentilor anului II de la 

specializarea Pictura din cadrul  Facultatii de arte vizuale si design a U.A.G.E. Iasi, Galeria de Artă 

„Grand Hotel Traian” Iaşi 

- 2012, 8-30  martie, „Armonii de primăvară”- expozitia de arta a studentilor U.A.G.E. Iasi, de la 

directiile de studiu Pictura (an III, coordinator lect.dr.Cristian Ungureanu), sculptură (coordonator 

conf.dr.Ilie Bostan) şi Foto-Video (coordonatori lect.dr. Bogdan Teodorescu si prep.drd. Lavinia 

German), galeria studentilor (et II) din sediul administrative al U.A.G.E. Iaşi 

-2012 – 1-15 iunie, "VISITING ART HISTORY - IV", expoziţie internaţională de pictură şi sculptură a 

studenţilor anului I- Pictură (şi a câtorva studenţi străini, programul Erasmus), galeria apArte a Facultăţii 

de arte plastice, decorative şi design  a U.A.G.E. Iaşi 

- 2012, 1-16 august, “Peisaje din Romania- Landscapes from Romania”- expozitie de pictura a studentilor 

de la specializarea Pictura din cadrul  U.A.G.E. Iasi, U.N.A. Bucuresti si I.A.P.T.M. Chisinau, la finalul 

editiei 2012 a Festivalului de arta din Retezat,  galeria de arta a mun. Deva, coordinator: 

Lect.univ.dr.Cristian Ungureanu 

- 2012, „Expozitia absolventilor UAGE Iasi”, vernisaj 17 octombrie, curatoriat al expoziţiei studenţilor 

Facultăţii de arte vizuale şi design din cadrul U.A.G.E.-Iaşi in galeriile din corpul D al universităţii de arte 

ieşene. 

- 2012, 15 dec.- 15 ian. 2013, “Omagiu lui Caragiale”- expozitie de pictura a studentilor anului I de la 

specializarea Pictura din cadrul  Facultatii de arte vizuale si design a U.A.G.E. Iasi, Muzeul „Mihail 

Kogalniceanu” Iaşi 

-2011- Ianuarie, "VISITING ART HISTORY - III", expoziţie internaţională de pictură a studenţilor 

anului I- Pictură, galeria de artă de la Grand Hotel Traian , România 

- 2011, 13-27 aprilie, “People”, expozitie de pictura a studentilor anului II Pictura de la  U.A.G.E. Iasi, 

galeria “Pogor-fiul” a Muzeului Literaturii Romane Iasi. Coordonatori: Conf .univ.dr.Zamfira Birzu si 

Lect.univ.dr.Cristian Ungureanu 

- 2011, 8-16 mai, “Calatorind prin universuri virtuale”, expozitie de pictura a studentilor anului II si III 

Pictura de la  U.A.G.E. Iasi, galleria Casei de Cultura a Studentilor, Iasi, coordinator: 

Lect.univ.dr.Cristian Ungureanu 



- 2011, 04-12 iunie, “Calatorie in Univers”, expozitie de pictura a studentilor anului II Pictura de la  

U.A.G.E. Iasi, galleria Observatorului Astronomic al Univ. “Stefan cel Mare”din Suceava, coordinator: 

Lect.univ.dr.Cristian Ungureanu 

- 2011, 1-30 august - Simpozionul international de arta din Retezat (http://tabararetezat.blogspot.com/), 

cabana “Cascada”,masivul Retezat, jud. Hunedoara. Evenimentul a initiat in 2007 si este dedicat 

studentilor de la universitatile de arta din Iasi , Bucuresti si Chisinau- Republica Moldova. Este 

sponsorizat de Farmaceutica Remedia S.A. Deva si coordonat de catre lect.univ.dr. Cristian Ungureanu 

- 2011, 30 august-27 septembrie, “Spiritul muntilor”- expozitie de pictura a studentilor de la specializarea 

Pictura din cadrul  U.A.G.E. Iasi, U.N.A. Bucuresti si I.A.P.T.M. Chisinau, la finalul editiei 2011 a 

Festivalului de arta din Retezat,  galeria de arta a mun. Hunedoara , coordinator: Lect.univ.dr. Cristian 

Ungureanu 

- 2011, 1-30  octombrie, expozitia de arta a studentilor U.A.G.E.Iasi, de la directiile de studiu Pictura (an 

III, coordinator lect.dr.Cristian Ungureanu), sculptură (coordonator conf.dr.Ilie Bostan)  si Foto-Video 

(coordonatori lect.dr. Bogdan Teodorescu si prep.drd. Lavinia German), galeria studentilor (et II) din 

sediul administrative al U.A.G.E. Iasi 

-2010 – Martie, "VISITING ART HISTORY - II", expoziţie internaţională de pictură şi sculptură a 

studenţilor anului I- Pictură (şi a câtorva studenţi străini, programul Erasmus), galeria apArte a Facultăţii 

de arte plastice, decorative şi design  a U.A.G.E. Iaşi 

-2010 – Iunie, "VISITING ART HISTORY - II", expoziţie internaţională de pictură a studenţilor anului I- 

Pictură, galeria Universităţii "Ştefan cel Mare" din mun. Suceava, România 

-2010 – Decembrie, "GALA MEDICA ACADEMICA", expoziţie de pictură a studenţilor Facultăţii de 

arte plastice, decorative şi design (specializarea Pictură)  a U.A.G.E. Iaşi, sala Regina Maria de la Hotel 

Athenee Palace- Hilton, Bucureşti, Romania 

-2009 – Aprilie, "VISITING ART HISTORY - I", expoziţie de pictură şi sculptură a studenţilor anului I 

Pictură, galeria apArte a Facultăţii de arte plastice, decorative şi design  a U.A.G.E. Iaşi 

 

Cărţi, articole, conferinţe: 

- 2015 – octombrie, editarea catalogului bilingv (Ro-Eng) "ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 1860-

2015”, al celor zece expoziţii organizate de căre AAUAGE în cadrul FIE 2015, ed Artes- Iaşi (ISBN 978-

606-547-256-3). 

- 2015 – Cristian Ungureanu şi Maria Bilaşevschi- "Instaurarea învăţământului artistic modern la Iaşi/ 155 

de ani”, ed. Artes, Iaşi, 2015 (ISBN 978-606-547-191-7). 

- 2015 – „Dialog între sferă şi cub [Geometria secretă a icoanelor bizantine]” - Ed. a 2-a, revizuită, ed. 

Artes, Iaşi, 2015 (ISBN 978-606-547-232-7) 



- 2015 – „Geometria secretă a picturii europene [dialog între sferă şi cub]”, teza de doctorat revizuită şi 

adăugită, volum in curs de publicare la Editura Artes a Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi (ISBN 

978-606-547-016-3). 

- 2015 – Cristian Ungureanu, Gabriel Ciobanu – articolul „Visible and invisible structures in Renaissance 

paintings” publicat în revista Materials Today: Proceedings, 2015 (ISSN 2214-7853) 

-  participare la conferinţa ştiinţifică internaţională „Etic si Estetic in dezvoltarea personalitatii - Educatie 

si modelare personala prin arta”, organizată de către Academia Romana - filiala Iaşi, alături de Institutul 

de Cercetări Economice şi Sociale Gh. Zane, 15 mai, 2015 

- 2015 – Cristian Ungureanu, Gabriel Ciobanu – articolul „Conditia artei moderne- între adevăr şi 

deturnare” în volumul „Etic şi estetic. Modalităţi interpretative, contraste şi controverse” (publicat pe 

marginea conferinţei „Etic şi estetic în dezvoltarea personalităţii”- Iaşi, 15 mai, 2015), Ed. Ars longa, Iaşi, 

2015. (ISBN 978-973-148-205-7) 

- 2014 – octombrie, editarea catalogului bilingv (Ro-Eng) "ARTISTI ABSOLVENTI LA IASI, 1860-

2014”, al celor opt expoziţii organizate de căre AAUAGE în cadrul FIE 2014, ed Artes- Iaşi (ISBN 978-

606-547-191-7). 

- 2014 –participare la conferinţa internaţională „Bridging the Gap between Science and Art” (12-14 mai), 

organizata de COST, Sirolo- Ancona, Italia. 

- 2014 –conferinţa cu titlul  „L’Arte come Ponte tra Teologia e Scienza” (12-14 mai), Univeristatea de 

Studii din Florenţa, Italia. 

- 2014- participare la conferinţa „Sunet.Vibraţie.Materie” (2 aprilie), organizata de către asociaţia 

„Octava”-Bucureşti la Muzeul Ţăranului Român- Bucureşti 

- 2014- participare la conferinţa internaţională „Art.Science.Technology” in cadrul ICPAM-2014, 

Universitatea „Al.I.Cuza”- Iaşi, România 

- 2014- membru in juriul de acordare a premiilor la Salonul Anual al UAP- România, Filiala Iaşi 

- 2014- articolul „The Music of Spheres (God as Geometer)” in revista „Anastasis- Research in Medieval 

Culture and Art” (international peer-reviewed journal)  a Centrului de cercetare a artei medievale „Vasile 

Draguţ”, vol.I, nr I- noiembrie 2014 (ISSN 2392 – 862X) 

- 2013- albumul de artă (monografie) "Jurnal de navigator/ Navigator diary", editura Artes, Iaşi (ISBN 

978-606-547-096-5) 

- 2013, 5 iunie, “Dialogo tra Sfera e Cubo (La Geometria Segreta dell’Arte Europeea)”, conferinţă 

susţinută la Accademia di Belle Arte din Veneţia, Italia, prin intermediul programului de schimburi 

universitare “Erasmus” 

- 2012, 06 februarie, comunicare stiinţifică la Seminarul informal de noutăţi geometrice (S.I.N.G.) al 

Facultăţii de matematica, Universitatea „Al.I.Cuza”-Iaşi 



- 2012- catalogul de artă  "Pictura 2012 - Proiecte de licenta/ Painting 2012 - B.A. Projects", editura 

Artes, Iaşi (ISBN 978-606-547-131-3) 

- 2012, publicarea volumului “Curs de geometrie compozitionala [intre pictura bizantina si cea 

occidentala]”, Editura Artes a Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi, ISBN 978-606-547-016-3 

- 2012, „Geometria secretă a picturii europene [dialog între sferă şi cub]”, volum in curs de publicare la 

Editura Artes a Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi (ISBN 978-606-547-016-3). 

-2012, publicarea articolului „God as Geometer” in revista „Art Out”, nr. 11/2012, ART OUT- ISSN 

2069 – 6949  

-2012, 3 noiembrie, susţinerea prezentării cu titlul „Mistica medievala şi anatomia geometrică a picturii 

europene” in programul colocviului internaţional „Arta medievală în orizontul modernităţii”, organizat de 

Centrul de Cercetare a Artei medievale „Vasile Draguţ” din cadrul Universităţii de Arte „George 

Enescu”-Iaşi 

-2012 - “God as Geometer”- proiecţii ale geometriei antice în arta medievală europeană”- articol de teorie 

a artei publicat în volumul “dimensiuni ale educaţiei artistice” editat pe marginea conferinţei 

internaţionale “Mediere social-educatională prin artă”, Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi, ed. 

Artes, Iaşi, 2012 (ISBN 978-973-8263-19-2) 

- 2011 – publicarea albumului de artă „SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE ARTĂ 

STUDENŢEASCĂ (CABANA CASCADA – MASIVUL RETEZAT)”, catalog retrospectiv ale ediţiilor 

2007-2011 ale simpozionului de artă studenţească organizat de firma TARUS Media S.A. Bucureşti şi 

coordonat de către lect.dr. Cristian Ungureanu, Ed Artes, Iaşi, România, ISBN 978-606-547-050-7 

- 2011, 27 mai, “Geometria Segreta dell’Arte Europeea”, conferinţă susţinută la Accademia di Belle Arte 

din Venetia, Italia, prin intermediul programului de schimburi universitare “Erasmus” 

- 2011, 17-24 iulie, stagiu de specializare la Facultatea de matematica a Universităţii din Murcia, Spania, 

prin intermediul programului de schimburi universitare “Erasmus” 

- 2011, 28 octombrie, participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de matematica, 

Zilele Universităţii „Al.I.Cuza”-Iaşi 

- 2011, 19-20 noiembrie, participare la conferinţa internaţională “Mediere social-educatională prin artă”, 

coordinator Conf.univ.dr. Eugenia-Maria Paşca, Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi 

- 2010 - “Originile compoziţiei geometrice ale artei europene”- articol de teorie a artei publicat în revista 

anuală a Centrului de cercetare “Estetică şi creaţie artistică” din cadrul Universităţii de Arte „George 

Enescu” Iaşi, 2010 (ISBN 078-606-547-006-4) 

- 2009 - “Floarea vieţii şi arborele sefirotic – prototipuri ale canoanelor de reprezentare în artele vizuale”- 

articol de teorie a artei publicat în “HERMENEIA– Revistă de studii şi cercetări hermeneutice - Editura 

Fundaţiei Academice AXIS Iaşi“,nr.9, 2009 (ISSN 1453-1047). 



- 2009 - “DESPRE HAINELE ÎMPĂRATULUI”- articol de teorie a artei publicat în revista anuală a 

Centrului de cercetare “Estetică şi creaţie artistică” din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi, 

2009 (ISBN 078-606-547-006-4) 

- 2008 – “DIALOG ÎNTRE SFERĂ ŞI CUB”, articol de teorie a artei publicat în “HERMENEIA– 

Revistă de studii şi cercetări hermeneutice - Editura Fundaţiei Academice AXIS Iaşi“,nr.8, 2008, pag.77 

(ISSN 1453-1047)..  

- 2007 - "NAŞTEREA UNUI ARTIST/ THE BIRTH OF AN ARTIST", articol publicat în revista 

"Cultura" ( International journal of philosophy of culture and axiology ) , nr.6, Ianuarie, pag 145- 149 

- 2007 - " DIALOG ÎNTRE SFERĂ ŞI CUB/ DIALOGUE BETWEEEN SPHERE AND CUBE",,articol 

de critică şi teoria artei in revista "Cultura" ( International journal of philosophy of culture and axiology )  

nr. 6, Ianuarie , pag 129-141 (ISSN 1584-1057) 

- 2007 - “GEOMETRIA IN ARTA BIZANTINĂ/ THE GEOMETRY IN BYZANTINE ART”,10 Mai,  

conferinţă susţinită la  Institutul Cultural Roman- Moscova, Federaţia Rusă 

- 2007 - “ICOANA RUSĂ- MATEMATICĂ ŞI ADEVĂR MISTIC/ THE RUSSSIAN ICONS - 

MATHEMATICS AND MYSTIC TRUTH”, conferinţă la Universitatea Creştina Slavă "St. Tikon" , 

Moscova, Federaţia Rusă. 

- 2005 - "DIALOG ÎNTRE SFERĂ ŞI CUB/ DIALOGUE BETWEEEN SPHERE AND CUBE 

[GEOMETRIA SECRETĂ A PICTURII BIZANTINE]", ediţia a I-a, Editura Artes, Iaşi, România, ISBN 

(13)978-973-8271-19-7 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: 

 Str. Aurora, nr.13 B, 700474, Iaşi, România 

Telefon: 0040-232-218093 

Mobil: 0746895912 

Email: cn_ungureanu@yahoo.com 

www.cristianungureanu.ro 

http://tabararetezat.blogspot.com/ 
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