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Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek)  Joó Dénes  
Cím(ek) Siménfalva 149 szám, (Románia) 

Mobil 0748-039952  

E-mail(ek) denesjoo86yahoo.com 

Állampolgárság román  

Születési dátum 1986. augusztus 25. 

Neme Férfi  
  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam Kiskorom óta folyamatosan  

Foglalkozás / beosztás Festő 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 2009-ig több, mint 200 festményt készítettem: 
- olajjal, temperával, pasztellel, szénnel, zsírkrétával 
- vászonra, kartonra, üvegre, fára, falra festettem 
- dolgoztam: grafit, ecset, tus, spakli technikával 
 
2010-től veszek részt a különböző festőtáborokban: - Szentmártonban (2 alkalommal), Abásfalván, 
Makkfalván (2 alkalommal) és 2011-2012-ben Magyarországon, Ajkán. 
 
Egyéni kiállításaim: 
- Siménfalván 2005-2010  
- Segesváron a várban 2009 és 2010-ben  

   - Székelykeresztúron a múzeumban 2010-ben 
- Székelykeresztúron a Lengyel kávézóban 2012 áprilisában 
Képeim szerepeltek 2010-ben a megyei tárlaton Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és 
Gyergyószentmiklóson. 
 
Csoportos kiálllításaim: 
- Székelyudvarhelyen a Homoródszentmártoni művésztelep alkotásaiból szervezett kiálllításon a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából a Hagyományőrzési Forrásközpontban 2011-ben 
- Ajkán az Ajkai Képzőművészeti Egyesület MagyarKultúra Napja alkalmából szervezett kiálllításán, 
2013 januárjában.  
 
 

  

Tanulmányok  
  

Időtartam 2001 - 2005  

Végzettség / képesítés Képzőművészet szak 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Vizsgamunkám "A jó és a rossz harca" című képem volt, amely Pablo Picasso művészi tevékenységét 
mutatta be. Képem részt vett az évvégi kiállításon, ahol kitüntetést és 10-es osztályzatot kaptam. 
Középiskolás koromban több alkalommal szerepeltek festményeim Székelyudvarhelyen a Haáz 
Rezső múzeumban, a kulturotthonban, a Művészeti Liceum és a Bányai János iskolában Imecs 
László emlékére szervezett közös kiállításon. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

„Palló Imre” Művészeti Liceum 
Székelyudvarhely  
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Időtartam 2005 - 2009  

Végzettség / képesítés Festészet szak 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Az államvizsga dolgozatom és a 150*100 méretű hat olajfestményem témája "Pictura şi eveniment" 
témában "A Titanic hajó és más természeti katasztrófák" címet viselte. A kapott érdemjegy 10-es volt. 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

„Ion Andreescu” Képzőművészeti Egyetem 
Kolozsvár  

Országos / nemzetközi besorolás Felsőfokú végzettség 
  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv 
 

Idegen nyelvek 

Magyar 
 
Román, angol 

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Román  B2 önálló 
nyelvhasználó  B2 önálló 

nyelvhasználó  B2 önálló 
nyelvhasználó  B2 önálló 

nyelvhasználó  B2 önálló 
nyelvhasználó  

Angol  B1 önálló 
nyelvhasználó  B1 önálló 

nyelvhasználó  B1 önálló 
nyelvhasználó  B1 önálló 

nyelvhasználó  B1 önálló 
nyelvhasználó  

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei  
  

Művészi készségek és kompetenciák Kisiskolás korom óta festek és munkáimmal részt vettem a meghírdetett alkotási versenyeken, ahol 
több alkalommal díjakat, diplomákat szereztem. Sokszor szerepeltek képeim a különböző 
kiállításokon. 

Tagja vagyok 2008-tól az Asociaţia Artiştilor Plastici - ALMA MATER CASTRUM SEX - Sighişoara 

Bejelentkeztem az Országos Képzőművészeti Egyesülethez, melyre ajánlást a kolozsvári Művészeti 
Egyetem két lektora, tanára adott, akik tagjai az egyesületnek: Nicolae Man, Kőmives Andor 

Tagja vagyok az Ajkai Képzőművészeti Egyesületnek 2011-től. 
  

Járművezetői engedély(ek) B  kategória 
  

Kiegészítő információk A családi vállalkozásunk beszerzője és kiszolgálója vagyok, de minden szabadidőmet a Nyikó-parton, 
az erdőben és a műteremben töltöm. 
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