
                                                                        

Curriculum Vitae

                Nume şi prenume: Popa Valentin 
                Data şi locul naşterii: 10.02.1972, localitatea Galaţi
                Studii de specialitate: În anul 1998, absolvent al Universităţi de Arte „George Enescu”, 
Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, secţia sculptură, profesor Dan Covătaru.
                   Din anul 2001, înscris ca membru al U.A.P. ,filiala Galaţi
                Din anul 2002,primit în calitate de membru stagiar în Uniunea Artiştilor Plastici din 
România.           
                Participări la tabere de creaţie
         -1994 iunie- Bucium, Iaşi;  
         -1994 august- Rohia, Maramureş;
         -1997 august- Suceviţa, Suceava;
         -2001 octombrie-Galaţi.
              Participări la expoziţii de grup  
        -1997 -1 mai- Student Art ediţia I -Muzeul de Arte Vizuale ,Galaţi;
                   -7 mai- Student Fest- Muzeul de Artă ,Timişoara;
                   -10-26 sept.-Simpozion internaţional studenţesc de artă-Muzeul Naţional, Suceava;
        -1998  -1 mai - Student Art ediţia II -Muzeul de Arte Vizuale ,Galaţi;
                   -Salonul de toamnă –artiştii filialei UAP Galaţi-Sala N.Mantu, Galaţi;
        -1999 -7 sept. „ATELIER 35” - Sala N.Mantu, Galaţi;
                   -22 sept. Salonul Anual al artiştilor gălăţeni –Muzeul de Arte Vizuale, Galaţi;
                   -noiembrie Bienala naţională „Lascăr Vorel”-Piatra Neamţ;
        -2000 -mai- Bienala naţională „Ion Andreescu”-Buzău;
                   -20 aug. Sculptura românească contemporană, ediţia a II-a–Muzeul de Arte Vizuale, 
Galaţi;
                   -17 sept. „International Donau Art”–Muzeul de Arte Vizuale, Galaţi;
        -2001 -iunie Sculptura românească contemporană “Portretul”, ediţia a III-a –Muzeul de Arte 
Vizuale,Galaţi; 
                   -16 oct. Expoziţia taberei de sculptură în lemn de nuc, ediţia a II-a –Muzeul de Arte 
Vizuale, Galaţi; 
        -2002 -27 aprilie Salonul Artiştilor Plastici din filialele U.A.P. Brăila şi Galaţi, Brăila;
                   -iunie Sculptura românească contemporană “Compoziţia”, ediţia a IV-a –Muzeul de Arte 
Vizuale, Galaţi;
        -2003 -17 ian. „ATELIER 35” –Sala N.Mantu, Galaţi;
        -2004 –2 apr. Salonul artiştilor filialei UAP Galaţi- Muzeul de Arte Vizuale, Galaţi;
        -2006 –iunie -Gruparea AŢA –expoziţie la sala N.Mantu, Galaţi;
        -2007 -         -Gruparea AŢA – expoziţie la sala filialei U.A.P. Brăila; 
                   - august - Salonul naţional de sculptură mică, Bucureşti;                  
        -2008 – octombrie- noiembrie Bienala artelor „Ion Andreescu” – Buzău; 
        -2009 -  noiembrie Bienala naţională „Lascăr Vorel”-Piatra Neamţ.
        -2011 – 7 octombrie – noiembrie - Salonul naţional de desen -  Muzeul de Arte Vizuale, Galaţi.
                  - 12 decembrie – Salonul de iarnă  - filiala UAP Galaţi.
        -2012  - Salonul de primăvară – filiala UAP Galaţi, sala N. Mantu;
                    – 12 decembrie - Salonul de iarna – filiala UP Galaţi, sala N. Mantu.
        -2013 – 18 februarie –Salonul Artiştilor la Dunărea de Jos – Muzeul de Arte Vizuale, Galaţi ;
                   - 4 martie – Salonul de primăvară – filiala UAP Galaţi, sala N. Mantu. 
               Participări la concursuri de creaţie
        -1996  -19 dec. premiul I la proiect ambiental – Fundaţia Academică “Petre Andrei”-Iaşi;
        -1997   -6 aprilie premiul I la secţia sculptură,Concursul studenţesc de artă “N.Tonitza”-Iaşi;
   
    Lucrări în fundaţii culturale şi colecţii particulare în ţară (Galaţi, Iaşi, Constanţa, Bucureşti, 
Suceava, Brăila).
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