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OANA SOLOMON - profesor artă (desen, pictură, modelaj) 

     Educație și formare 

• Liceul de arte plastice ”Nicolae Tonitza”, secția design – sculptură, București (1979 – 1987) 
• Diplomă de licență în profilul arte plastice și decorative, specializarea Ceramică, Academia de Artă, 

București (1987 - 1993) 
• Cursuri post-universitare ”Bazele restaurării științifice” (1994 - 1996) 
• Atestat de restaurator, specialitatea restaurare bunuri de patrimoniu din ceramică, sticlă, emis de 

Centrul de pregătire a personalului din cultură și artă, București (1998) 
• Atestat de expert restaurator în domeniul restaurare ceramică, sticlă, porțelan emis de Ministerul 

Culturii și Cultelor și de Comisia Națională a Muzeelor (2001) 
• Curs de formator, organizat de M.C.P.N. – C.P.P.C.; certificat de absolvire emis de M.M.F.E. si 

M.E.C.T (2010) 

     Experiență profesională în domeniul restaurării 

• Restaurator ceramică, sticlă, porțelan la Muzeul Național de Artă al României, București (1993 –
prezent) 

• Coordonator profesional, activitate didactică în formarea și atestarea de restauratori, specialitatea 
ceramică / sticlă – M.N.A.R. (1999 – prezent) 

• Șef laborator – coordonator al laboratorului de restaurare ceramică / metale – M.N.A.R. (2003 – 
prezent) 
 

    Experiență didactică 

• Profesor de desen / pictură, grădiniță particulară, București (1990 – 1992) 
• Profesor de desen / pictură, grădinița Little London / Questfield, București (2010-2014) 
• Formator în cadrul cursului de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile organizate de 

C.P.P.C. / I.N.C.F.C., București (2010 – prezent) 
• Membru în comisiile de atestare a restauratorilor ceramică / sticlă ( 2010 – prezent) 
• Profesor desen/ pictură, tabăra de creație ”Vara pe uliță” la Muzeul Satului,București (2016) 

  

     Experiență profesională în domeniul artistic 

• Tabără de creaţie – ceramică - Sighişoara, 1990 
• Expoziţie de grup, sala Eforie, București, 1990 
• Tabără de creaţie –ceramică - Alba-Iulia, 1991 
• Tabără de creaţie – ceramică – Suceviţa, 1992 
• Expoziţie de Diplomă – Teatrul Naţional București, 1993 
• Expoziţie de grup , sala Orizont, București, 2011 
• Expoziţie de grup , Galeria de pe Chei, București, 2012 
• Expoziție de grup, Galeria de pe Chei, București, 2013 
• Expoziție de grup, Muzeul Astra, Sibiu, 2013 

 


