
Expozi ia „Vivat Academia” la UMF „Grigore T. Popa”ț  

Un proiect Contemporanii pentru Promovarea Arti tilor în Institu ii de Învă ământ Superiorș ț ț

Ia i, 7 decembrie 2016ș

Avem deosebita plăcere să anun ăm deschiderea expozi iei de pictură, grafică i obiect „Vivatț ț ș  

Academia”,  ce va avea loc miercuri, 7 decembrie, orele 12:00, în Aula „George Emil Palade“, 

Facultatea de Medicină i Farmacie „Grigore T. Popa” din Ia iș ș .

Expoziţia care va putea fi vizitată timp de o lună, reune te 20 de lucrări de pictură, grafică i ș ș

obiect, semnate de ase arti tiș ș : Alexandru Antonescu, Crinela Antonescu, Christian Paraschiv, 

Mircea Roman, Mihai Sârbulescu, Victoria Zidaru  i este inclusă în suita de manifestări ș

tiin ifice şi culturale „Zilele UMF“, pentru a marca 137 de ani de la înfiin area institu iei de ș ț ț ț

învă ământ superior medical.ț

Evenimentul expozi ional „Vivat Academia”, aflat deja la a treia edi ie din acest an (octombrie ț ț

expozi ie UMF “Carol Davila” Bucure ti, noiembrie expozi ie UMF  „Victor Babe ” Timi oara), ț ș ț ș ș

este organizat în cadrul Arti ti Contemporani Români în Institu ii de Învă ământ Superiorș ț ț , un 

program al Proiectului Cultural Contemporanii, în colaborare cu Universitatea de Medicină i ș

Farmacie „Grigore T. Popa” i realizat cu sprijinul partenerului principal al programului, Synevo ș

România. 

În deschiderea expozi iei au luat cuvântul: ț Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, Rector al 

Universită ii de Medicină i Farmacie „Grigore T. Popa” Ia i i ț ș ș ș Maria Pa cș , Curatorul 

Expozi iei.ț

“(…) Synevo România î i exprimă deosebita încântare de a sprijini expozi iile i evenimentele ș ț ș

organizate în cadrul proiectului „Contemporanii” pe întreg parcursul anului 2016 i, cu atât mai mult, ș



încurajează
ă

 promovarea arti tilor contemporani în spa iile Universită ilor de Medicină i Farmacie dinăș ț ț șă  

Bucure ti, Timi oara i Ia i. Actul medical este o îmbinare între tiin ă i artă, iar Universită ile de ș ș ș ș ș ț ș ț

Farmacie i Medicină sunt responsabile pentru formarea unor genera ii întregi de speciali ti implica i ș ț ș ț

în lupta pentru excelen a actului medical.” ț

                                                                             Virgil Ivan, Director General Synevo România 

________________________________
Proiectul Cultural Contemporanii, un proiect al Asocia iei Făuritori,  î i  propune valorizarea culturiiț ș  
române ti actuale prin favorizarea i promovarea actului de crea ie, abordate într-o perspectiva unitarăș ș ț  
cu  făuritorul  de  artă.  Are  ca  obiective  principale  ini ierea  i  derularea  de  programe  artistice,ț ș  
socioculturale, pentru educarea sensibilită ii estetice a publicului larg. ț


