
IOAN SEU

 nascut în 11 septembrie 1940, în satul Nicula, jud. Cluj
 profesor, sculptor, membru al UAP din Romania, filiala Deva din 1980
 domiciliat în Deva, str. C. Porumbescu, bl. 22, scara A, ap. 5

Activitate sociala : 

 Absolvental  Facultatii de Arte Plastice Bucuresti, promotia 1965
 profesor de desen repartizat la Liceul din Ghelari, pîna în anul 1969

 Pe lânga activitatea de profesor am pus în miscare activitatea artistica a comunei, 
atât în domeniul artelor plastice cât si pentru valorificarea tezaurului folcloric al 
padurenilor

 Am înfiintat un puternic cerc de pictura a elevilor care s-a impus repede pe plan 
judetean si republican

 Fiind comandant al unitatii de pionieri am organizat o actiune ampla cu 700 de 
elevi, cu tema istorica “Dacii si Romanii la Ghelari”, actiune larg mediatizata de 
revista “Cutezatorii” si “Televiziunea Româna

 metodist principal la Comitetul de Cultura al jud. Hunedoara, din 15 iunie 1969
 m-am ocupat de dezvoltarea culturii profesioniste si de amatori pe linie de arte 

plastice, precum si de folclorul autentic hunedoarean
 autor a nenumarate articole de arta si folclor în presa locala, studii folclorice, 

simpozioane, detinînd o rubrica saptamânala de educatie si întelegere a artelor 
vizuale în ziarul “Drumul Socialismului”

 profesor de pictura, sculptura, ceramica la Casa Pionierilor (actualul “Palat al 
Elevilor”) din data de 9 septembrie 1972 pîna la iesirea mea la pensie (1997)
 Cu elevii de la cercul de pictura, sculptura, ceramica ne-am afirmat pe plan 

judetean, republican si international

Activitatea ca artist plastic – sculptor :

 Din 1969 am fost prezent în toate expozitiile judetene si interjudetene
 Expozitii republicane

 Salonul Republican de pictura si sculptura – Sala “Dalles”, Bucuresti 1980
 Expozitia Republicana “Taranimea” – Bucuresti 1981
 Hyvinkaai, Ometta, Finlanda - 1981, 1987
 Salonul Republican de pictura si sculptura – Sala “Dalles”, Bucuresti 1984
 Salonul Republican si International “Resita” 1997, 1998, 1999
 Salonul Republican de pictura si sculptura – Bucuresti 2001
 Salonul Republican de pictura si sculptura “Moldova”– Chisinau 2003
 Expozitia Republicana de sculptura “Brâncusiana” – Târgu Jiu, 2004, 2005
 Alba Iulia - 2008
 Piatra Neamţ - 2009 
 Tg. Jiu - 2010



 Parlamentul României - 2010
 Parlamentul European, Bruxelles – 2010
 Reșița 2011
 Szombhately, Ungaria 2012

 Expozitii personale
 Deva-Craiova 1970
 Deva – Hunedoara – Arad, 1973
 Sibiu 1980
 Deva 1983, 1985, 1991, 1995, 1999, 2002, 2005, 2008, 2010
 Hunedoara 2000
 Deva – “Duhul Poetului” 2000

 Tabere de creatie
 Saliste 1984
 Tabara Internationala “Debrecen”, Ungaria, 2001
 Tabara privata “Zeicani”, 2004

 Monumente publice
 Monumentul Siderurgiei (colectiv), 1970
 Monumentul “Eroii Neamului” (bronz), Deva, 1992
 Bustul lui N. Densusianu – Densus, 2002
 Tartaria, jud Alba, 2003
 Bustul Nadia Comaneci (donatie), Liceul National de Gimnastica Deva, 2002
 Aleea Gimnastelor -15 portrete (bronz), Deva, 2008

Decoratii :

 “Meritul cultural clasa a-III-a”, 2004
 “Excelenta” a jud. Hunedoara, 2005
 “Cetăţean de Onoare” a mun. Deva, 2010

Alte mentiuni :

 membru în Comisia Zonala Pentru Monumente De For Public Nr. 1 (Timis, Arad, 
Hunedoara, Caras-Severin)

 am donat Consiliului Judetean Hunedoara o lucrare în marmura (intitulata “Planeta 
Pâinii”), care a fost daruita unui oras din Anglia, înfratit cu judetul Hunedoara.


