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S-a nascul la 5 august 1952 in Bucuresti. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice “ Nicolae Grigorescu”, 
Facultatea de Arte Decorative si Design, Sectia Design, Bucuresti, unde i-a avut profesori pe Ion Bitzan si 
Vladimir Setran. 
Doctor in domeniul artelor vizuale cu lucrarea “Vocatia plastica a sticlei”.  
Din 2010 conduce doctorate in domeniul artelor vizuale.  
Presedinte al Uniunii Artistilor Plastici din Romania in perioada 1998- 2002. 
Decan al Facultatii de Arte Decorative si Design- Universitatea Nationala de Arte Bucuresti 2004-2012. 
Presedinte al Societatii Designerilor Priofesionisti din Romania din anul 2005. 
Expert international in design, acreditat de International Council Societies of Industrial Design. 
Incepand cu anul 1979 creaza, timp de zece ani, designul unui numar mare de produse in industria optica si, 
dupa 1989, se axeaza pe sculptura in sticla optica si realizarea de premii din cristal optic utilizand o 
tehnologie pe care o breveteaza.  
Creaza incepand cu anul 1993 linia cromatica si sistemul de semnalizare pentru transportul in comun din 
Bucuresti. 
Este profesor la Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti si expune in Romania si in strainatate. 
Expozitii personale la Bucuresti, Constanta, Chicago, Washington, Amsterdam, Atena si in alte orase din 
Olanda, Austria si Elvetia, cu lucrari de sculptura din cristal optic polisat, combinatii de fragmente de sticla cu 
lemn si metal. 
Expozitiile de grup la care participa, in Romania, Italia, USA, Japonia, Polonia, Korea de Sud, Germania, 
Olanda si Danemarca  sunt prezente care alatura creatii ale artistilor din tarile europene si din spatiile 
american si asiatic.   
Este organizator de evenimente culturale prin care promoveaza arta contemporana si designul, deschide 
galerii de arta si casa de licitatii Goldart si este preocupat de aplicarea designului in crearea de produse 
originale. Introduce, pentru prima oara in Romania, arta contemporana in circuitul international al licitatiilor de 
arta. In functia de Presedinte al Uniunii Artistilor Plastici din Romania editeaza revista ARTA, Buletinul 
Informativ lunar, incepe construirea cotatiei artistilor romani, organizeaza Salonul National de Arta (2001), 
numeroase evenimente in spatiul international si obtine un cadru legislativ in avantajul artistului. 
Este invitat in comisii internationale de specialitate, printre care juriul Focus Know-how, Internationaler 
DesignPreis, Baden-Wurttemberg 2005 si Braun Prize. 
Creaza in anul 2004 designul Muzeului National Filatelic din Bucuresti si cel al Muzeului National Militar in 
1989, amenajeaza institutii si spatii private si este prezent cu  lucrari in spatii publice si in colectii particulare 
din Romania si din alte tari. Organizeaza o parte a Muzeului Memorialul Sighet, in anul 2002 si are expuse 
lucrari in Muzeul de la Vancouver, Canada. 
Participa si castiga concursul pentru realizarea Monumentului Revolutiei Romane, care este inaugurat in anul 
2005 in Bucuresti. 
Deschide in anul 2010 impreuna cu fiul sau Mihnea Alexandru Ghildus, prima galerie atelier din Romania, 
Atelier de Arta si Design. 
Primeste din partea Presedintelui Romaniei Emil Constantinescu in anul 2000, Ordinul National ”Serviciul 
Credincios” in grad de cavaler, din partea Presedintelui Italiei Azeglio Ciampi, distinctia “Cavaler al Ordinului 
Stelei Solidaritatii Italiene” in anul 2005  si, din partea Primarului Bucurestiului Sorin Oprescu, “IN HONORIS”, 
diploma acordata pentru “contributia adusa  vietii cetatii”, in 2009. 
Premiile Uniunii Artistilor Plastici si alte premii internationale completeaza lista confirmarilor romanesti si 
internationale. 
 
 
 
 


