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Informaţii personale 
Nume/Prenume 

Telefon 
E-mail 

Cetăţenia 
Data naşterii 

Sex 
Locul de muncă vizat 

Aria ocupaţională 

Experienţa 
profesională 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activitati si 
responsabil itati 

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Marin lonuţ Cristian 

Română 

Bărbătesc 
Lector universitar în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti 
Arte decorative şi design 

11/2008- 07/2014 
02/2017 - prezent 
Asistent universitar 

Activitate in cadrul atelierului, urmarirea realizarii LP- urilor (lucrări plastice) de către studenti; 
Organizare a activitatilor de atelier. 
Coordonarea diferitelor discipline din planul de invatamant al specializării Metal. 
Instruire, transfer de informaţie si competente 
Coordonarea activitatii de proiectare a formelor ambientale, industriale si utilitare, precum si de 
realizare a machetelor de lucru. Coordonarea transpunerii acestora in material finit (metal), 
utilizând corect procedeele tehnologice de prelucrare a metalului. 
Evaluarea si notarea studentilor. 

Universitatea Naţionala de Arte din Bucureşti, Str. G-ral Budisteanu, nr. 19, Bucureşti 

Instruire, transfer de informaţii si competente 

09/2008- 11/2014 
Artist vizual 

Creare concepte prin schite de lucru pe baza documentaţiei, identificare si speculare a valenţelor 
plastice in diferite situatii; 
Imaginare a modalitatilor de expunere a decorurilor, compunerea lor in spaţiu; 
Schiţarea scenografiei necesare punerii in valoare a decorului precum si realizarea ei; 
Realizarea de decoruri pentru diverse evenimente sau institutii, de la constructie si pana la montaj; 
Utilizarea tehnicilor specifice sculpturii de redare a volumului, texturii si material itati i pe baza 
conceptului propus; 

S.C. ARTEX SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. 
str. Dezrobirii, Nr. 45, bl. P17, sc. 3, ap.31, sector 6., Bucureşti (România) 
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Studiu desen, 
istoria artelor. 
Capacitatea de a utiliza tehnicile de decorare specifice artei monumentale in lucrări decorative de 
mari dimensiuni, precum si adaptarea acestora in lucrări ambientale de dimensiuni reduse 

Numele şi tipul instituţiei de Liceul de arta "Margareta Sterian" 
învăţământ / furnizorului de Buzău 

formare 



- Participare in cadrul expoziţiei de grup "UNA today", Muzeul de Arte Constante, 7 dec 2022 - 8 ian 
2023, curator Liviu Epuras 
- Participare in cadrul Bienalei Naţionale de Arte Decorative "Metafore incandescente" Cluj-Napoca, 
Ediţia a iX-a "AUS-Terra", Muzeul de Arte din Cluj, 15 nov - 6 dec 2022, curator Andrei Florian 
- Participare in cadrul Bienalei Internationale de Arta Contemporana "Ion Andreescu" Ediţia a XIII -

a, Galeria de arta "Ion Andreescu", Buzău, 15 oct - 20 nov 2022, curator Valeriu Susnea 
- Participare in cadrul expozitiei de grup "DecoRemake", Galeria Orizont, 19 sept - 9 oct 2022, 

Bucureşti, curator Anca Negoita 
- Participare in cadrul Simpozionului International de Sculptura Buzău, iulie 2022, Buzău 
- Participare in cadrul expozitiei de grup "Rendez-vous aux jardins 2022", Conacul Ion Ghica din 

Ghergani, Dambovita, 3-5 iunie 2022 
- Expoziţie personala cu titlul "Sculpturi pret - â - porter", Galeria Gaiateca, Bucureşti, 31 mai - 1 1 

iunie 2022, curator Calin Stegerean 
- Participare in cadrul expozitiei de grup a Departamentului Ceramica - Sticla - Metal cu ocazia 

conferinţei internaţionale "Uniţi in diversitate! No discrimination", Centrul Cultural al Municipiului 
Bucureşti - ARCUB, Bucureşti, 21 mai 2022 

- Participare in cadrul expozitiei internaţionale de grup a Departamentului Ceramica - Sticla - Metal 
"Ipostaze ale tocului", Centrul Cultural si Educational«Alexandru Marghiloman», Buzău, 14 mai -
22 mqi 2022 

- Participare in cadrul expoziţiei de grup "Flori si oameni / Homo homini flos est", Contemporan Hair 
Space, Bucureşti, 06 mai 2022, curator Raiuca llaria Demetrescu 

- Participare în cadrul Salonului de Sculptura 2021, Galeria Simeza, Bucureşti, decembrie 2021, 
curator Laurentiu Mogoşanu 

- Participare in cadrul expozitiei de grup a Departamentului Ceramica - Sticla - Metal "Secvenţe", 
Muzeul de Arte Craiova, 16 septembrie - 1 0 noiembrie 2021 

- Participare in cadrul expozitiei de grup "dintr-UNA", Muzeul de Arte Constanta, 5 august - 1 
septembrie 2021 

- Participare in cadrul expozitiei internaţionale A4 salon de grafică mică, ediţia a 7-a, 2021 
- Participare Salonul International al Sticlei 2021, Galeria "Orizont", Bucureşti, aprilie - mai 2021 
- Participare Salonul National de Plastica Mica, februarie - martie 2021, Ediţia a XXil - a, Galeria de 

Arta Braila, 2021 
- Participare Bienala Internaţionala de Arta Contemporana "ton Andreescu", Buzău, Galeria "Ion 

Andreescu",Ediţia a XII - a, octombrie - decembrie 2020 
- Participare Bienala de Arte Decorative 2019, ediţia a 4-a, "Pigmenta/ intre uzanţe si experiment", 

Palatul Mogosoaia, noiembrie 2019 
- Realizare proiect si execuţie trofee pentru "Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru", Bucureşti, 

2016-2019 
- Realizare element recuzita - corset inox - pentru spectacolul "Pentru binele teu", Teatrul Odeon, 

Bucureşti, iunie 2019 
- Participare expoziţie internaţionala a Departamentului Ceramica-Sticla-Metal, Galeria "Rafael 

Mihaylov", Veliko Tamovo, Bulgaria, Aprilie 2019 
- Participare o r o sculptura de mari dimensiuni din metal si materiale reciclate in cadrui Festivalului 

"Natura Fest", Parcul Izvor, Bucureşti, 8-1Q iunie 2018 
- Participare expoziţie in cadrul Romanian Design Week 2018, sub numele MQTA, cu genţi din piele 

si metal, Cartierul Creativ, Calea Victoriei nr. 46, Bucureşti, 2018,18-27 mai 2018 
- Participare expoziţie de grup internaţionala "Salonul de grafica mica « A4 »" Ediţia a - 4 a, 

Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Germania, Turcia, Romania, mai 2018 
- Realizare elemente decor spectacol "Spărgătorul de nuci", Teatrul de balet Sibiu, noiembrie 2017 
- Realizare elemente decor spectacol „Madame Yvonne", Teatrul Masca Bucureşti, noiembrie 2017 
- Participare expoziţie de grup internaţionala a ICR in cadrul Vienna Design Week 2017, sub numele 

MOTA, cu genţi din piele, galeria Five Plus Viena, 29.09. - 08.10.2017 
- Realizare elemente decor pentru Festivalul Medieval Sibiu, august 2017 
- Realizare elemente decor spectacol „Micul Print", Teatrul de Comedie Bucureşti, decembrie 2016 
- Realizare elemente decor pentru Festivalul Medieval Sibiu, august 2016 
- Realizare concept scenografic si de amenajare a spaţiului pentru Festivalul Medieval Sibiu, august 

2016 
- Curator ai expozitiei „Memoria oraşului in arhitectura vremii; 1909-1989", Muzeul Grasului Sinaia, 

decembrie 2015 
- Realizare concept amenajare si amenajare propriu-zisa Muzeul Grasului Sinaia, Sinaia, decembrie 

2015 
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- Realizare elemente de decor si recuzită pentru spectacolul de balet clasic „Anna Karenina", Teatrul 
de Balet Sibiu, noiembrie 2015 

I - Realizare elemente de decor pentru Festivalul Medieval, Sibiu, august 2015 
- Realizare concept scenografic pentru spectacolul de dans-teatru „Sunt o baba comunista", Teatrul 

. de Balet Sibiu, mai 2015 
- Realizare elemente de decor si recuzită pentru spectacolul de dans-teatru „Sunt o baba 

comunista", Teatrul de Balet Sibiu, mai 2Q15 
- Realizare elemente de decor si recuzită pentru spectacolul de balet clasic „Lacul lebedelor", Teatrul 

I de Balet Sibiu, septembrie 2014 
I - Realizare elemente de decor si recuzită pentru spectacolul de balet clasic „Frumoasa din pădure 

adormită", Teatrul de Balet Sibiu, septembrie 2014 
- Realizare elemente de decor pentru Festivalul Medieval, Sibiu, august 2014 
- Realizare elemente de decor si recuzita pentru spectacolul de dans „Geneza", iulie 2014 

I - Participare în cadrul expoziţiei de grup internaţionale intitulate "Desenandu-I pe Pessoa. Măştile 
poetului", organizate de ICR Lisabona, Casa memoriala Fernando Pessoa, Lisabona, Portugalia, 2014 

i - Participare cu lucrarea "Mendebilul" în cadrul spectacolelor de operă "Don Giovanni", Opera 
Naţională din Bucureşti, stagiunea de vară 2013 

I • - Participare la expoziţia de grup "Salonul de ia rna-Ar te decorative", Galeria „Orizont", Bucureşti, 
' 2012 

i - Participare la expoziţia de grup "Salonul Mic Bucureşti", ediţia a Va, Galeria "Căminul Artei", 
1 Bucureşti, 2011 

- Participare la expoziţia de grup "Salonul de iama", Palatul Suţu, Bucureşti, 2010 
1 - Participare în cadrul Bienalei "Ion Andreescu" Buzău, Galeria "Ion Andreescu", 2010 

- Participare la expoziţia de grup "Atelier experimental", galeria Orizont, Bucureşti, 2010 
, - Participare la expoziţia de grup "Metal 2010", galeria "Arta",Craiova, 2010 

- Participare la expoziţia de grup "Arta în spaţiul public", galeria Căminul artei, Bucureşti, 2010 
- Participare la expoziţia de grup "Ipostaze", galeria Orizont, Bucureşti, 2010 

- Participare la expoziţia absolvenţilor Univesităţii de Arte Bucureşti, Sala Brâncuşi, Parlamentul 
| României, 2008 

- Participare la expoziţia de închidere a stagiunii - Teatrul „Masca" Bucureşti, 2008 

- Participare la realizarea expoziţiei permanente a Muzeului de Stiinte Naturale „Grigore Antipa", Bucureşti, 2008-2011 
i - Participare la realizarea decorului pentru proiectul cultural "Bucurestiul la 550ani" Str.Carada, Bucureşti, 2010 

- Participare ia realizarea expoziţiei permanente a Galeriei de Arta Romaneasca, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 2009 
- Participare la realizarea expoziţiei permanente a Muzeului de Istorie, „Casa Altemberger", Sibiu, 2008 

I - Participare la realizarea expoziţiei temporare - Cultura Cucuteni, Palazzo della Canceleria, Roma, Italia, 2008 
- Participare la realizarea expoziţiei permanente Galeria de Artă Naţională - Muzeul Brukenthal, Sibiu, 2008 
- Participare ia realizarea expoziţiei permanente a Muzeului de istorie Naturală Craiova, 2007 
- Participare la schimb de experienţă român - francez cu scopul realizării unui ghid bilingv pentru elevii de gimnaziu, 2004 

Premii obţinute - Premiul pentru tineret în cadrul Bienalei "Ion Andreescu", Buzău, 2010 
- Premiul al li - lea al Universităţii de Arte, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Bucureşti 

2008 

Apariţii în publicaţii - Fotografie a lucrării "Helping Hand", aparuta in catalogul Bienalei Naţionale de Arte Decorative "Metafore 

incandescente" Cluj-Napoca, Ediţia a IX-a "AUS-Terra", Muzeul de Arta din Cluj, 15 nov - 6 dec 2022, 

curator Andrei Florian, Editat la GPO Graphics Cluj-Napoca, ISBN 978-973-0-37493-3 

- Menţionare in cadrul articolului "Arta decorativă - într-o simfonie a diversităţii necenzurate" scris de 

Emiiian Ştefârţă şi apărut în publicaţia "Scrisul Românesc" nr. 10 (218), octombrie 2021, pag. 24, cu 
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privire la participarea in cadrul expoziţiei de grup a Departamentului Ceramica - Sticla - Metal 

"Secvenţe", Muzeul de Arta Craiova, 16 septembrie - 1 0 noiembrie 2021, 

- Fotografii ale lucrărilor "Fautor", "Helping Hand", "Urban View" aparute in catalogul expoziţiei de grup a 

Departamentului Ceramica - Sticla - Metal "Secvenţe", Muzeul de Arta Craiova, 16 septembrie - 10 

noiembrie 2021, pag. 33 ,34,35, Editura UNARTE, ISBN 978-606-720-151-2 

- Fotografie a lucrării "Fautor" aparuta in Catalogul Salonului National de Plastica Mica Braila 2021, 

Ediţia a XXII - a, pagina 84, Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", ISBN 978-606-654-433-7 

- Fotografie a lucrării "Totem" aparuta în Catalogul expoziţiei A4 salon de grafică mică, ediţia a 7-a, 

2021, pagina 78, Editura Unarte, ISBN 978-606-720-144-4 

- Fotografie a lucrării "Serenity" aparuta in Catalogul Salonului International al Sticlei" 2021 - "Geamul" 

- Fotografie a lucrării "Fautor" aparuta in Catalogul Salonului National de Plastica Mica Braila, 2021 

- Menţionare a lucrării "Helping hand" aparuta in Catalogul Bienalei Internationale de Arta 

Contemporana "Ion Andreescu", Buzău, Ediţia a XII - a, ISBN 978-973-139-495-4,2020 

- Fotografie a lucrării "Helping hand" aparuta in Catalogul Bienalei de Arta Decorativa 2019, Ediţia a 4 -

a, "Pigmenta/ intre uzanţe si experiment", pag 244-245, ISBN 978-606-9045-14-5,Ed. Centrul Cultural 

Palatele Brancovenesti, 2019 

- Fotografie a lucrării "Autoportret" aparuta catalogul Salonului de grafica mira, Ediţia a - 4 a, Ed. 

UNArte, Bucureşti, 2018 

- Articol aparut in "Spirit românesc. Tradiţie, interpretare, creaţie vestimentară contemporană", pag. 

191, Ed. U.N.A.R.T.E., Bucureşti, 2017, ISBN 978-606-720-088-1,2017 

- Fotografie a lucrării "Ssiluette" aparuta in catalogul „Continuitate in Artele Focului", editura Unarte, 

Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-720-030-0 

- Fotografie a lucrării "Ssiluette - 1 " aparuta in catalogul Bienalei de Arta Ion Andreescu, Buzău, 2010 

- Fotografie a lucrării "Mendebilul" aparuta in catalogul Fundaţiei Ileana pentru Arta Plastica Actuala si 

Arhitectura din Romania - "Tineri artişti romani - Young Romanian Artists", 2008 
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