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Filiala de Graficã a Uniunii Artiætilor Plastici din România
organizeazã în perioada
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Termen-limitã de înscriere:
8 august 2011
..................................................
Argument
..................................................
Regulament
..................................................
Fiæa de înscriere 1 - preselecþie - se aflã în ataºamentul Word.
Se completeazã ºi se retrimite împreunã cu imaginile lucrãrilor la:
grafica2011@uap.ro
..................................................
Fiæa de înscriere 2 - selecþie - se aflã în ataºamentul PDF.
Se printeazã, se completeazã ºi se predã împreunã cu lucrãrile preselectate.
..................................................
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Filiala de Graficã a Uniunii Artiætilor Plastici din România,

doreæte sã organizeze în Bucureæti, în perioada 28 oct. – 25 nov. 2011,
Expoziåia

GRAFICA ROMÂNEASCÃ 2011

Întrucât dupã anul 1989 nu au mai avut loc expoziåii care sã reuneascã graficieni din întreaga åarã,
dorim sã organizãm în capitalã un asemenea eveniment.
Expoziåiile deschise în ultimii 20 de ani în România au fost vernisate mai ales la nivel local, cel mult
regional – aæadar, nu existã o imagine de ansamblu a graficii actuale. Fragmentarea miæcãrii artistice
româneæti a contribuit în mare mãsurã la izolarea creatorilor, a fenomenului artistic propriu-zis, la
alunecarea profesionalismului în comercial.
Expoziåia ar aduce laolaltã artiæti profesioniæti din întreaga åarã, ar radiografia corect
condiåia graficii româneæti contemporane, tendinåele, tematica æi tehnicile folosite.
Permanentizarea unei expoziåii naåionale ar putea deveni un stimulent atât pentru graficieni æi
studenåii facultãåilor de profil, cât æi pentru amatorii de artã, colecåionari æi galeriæti, pentru critica de
specialitate, ar aduce o patã de culoare în miæcarea plasticã din România.
Expoziåia ar contribui la dinamizarea, revigorarea, promovarea æi popularizarea graficii, dar æi la
schimbul de valori artistice în/din åarã æi strãinãtate.
Fiind deschisã tuturor genurilor, expoziåia ar putea valoriza atât creaåiile unicat, cât æi cele multiplicabile, facilitând astfel accesul la opera de artã cu preåuri rezonabile a unui numãr mult mai mare de
iubitori de artã.
Manifestarea ar urma sã fie gãzduitã în spaåiile puse la dispoziåie de U.A.P.R.
Sperãm sã strângem artiætii æi lucrãrile lor într-un catalog reprezentativ atât pentru ei cât æi pentru cei
interesaåi de grafica actualã.

Bucureæti, iunie 2011
Ioan Cuciurcã
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R E G U L A M E N T

ORGANIZATOR
Filiala de Graficã a Uniunii Artiætilor Plastici din România
COMITET DE SELECÅIE
Lucrãrile destinate expoziåiei vor fi evaluate de urmãtorii
graficieni:
1. Ioan Cuciurcã (coordonator proiect)
2. Doina Simionescu
3. Nistor Coita
4. Dragoæ Pãtraæcu
5. Ciprian Chirileanu
EXPOZIÅIE
28 oct. – 25 nov. 2011
Galeriile de artã din Bucureæti ale U.A.P.R.: Galeria
Simeza, Galeria Cãminul Artei, Galeria Æelari
CATEGORII
Desen, acuarelã, gravurã, tehnici digitale, tehnici mixte
PARTICIPANÅI
Absolvenåii institutelor de artã din åarã æi strãinãtate ºi
membrii UAPR
PREZENTAREA LUCRÃRILOR
Artistul / grupul de artiæti / poate depune maximum trei
lucrãri. Dimensiunea lucrãrilor originale prezentate,
înrãmate pentru expoziåie, nu va depãæi, pe latura mare,
120 cm.
PRESELECÅIE
Comitetul de selecåie va opera alegerea ghidându-se
dupã documentele digitale ale lucrãrilor.
Dimensiunile documentelor aferente lucrãrilor sunt:
A4, model RGB, forman JPG, rezoluåie 300 dpi, însoåite
de fiºa de înscriere 1, cuprinzând numele, data naæterii,
datele de contact ale autorului, dimensiunile ( înãlåime ×
lãåime / cm), anul realizãrii lucrãrii, titlu – vezi fiæã de
înscriere 1 /preselecåie /.
DATA ÆI ADRESA DE PREZENTARE
Lucrãrile prezentate urmeazã a fi transmise în format
digital, împreunã cu fiæa de înscriere 1 /preselecþie/, la
adresa: grafica2011@uap.ro
sau expediate ca CD în plic protejat, împreunã cu
fomularul de înscriere, la adresa:
Uniunea Artiætilor Plastici din România
Str. Bãiculeæti, nr. 29, Bucureæti, Sector 1
RO – 013195, România
în perioada 1 iulie –8 august ‘11, cu menåiunea:
pentru Grafica româneascã 2011.
Comitetul de organizare va alege lucrãrile dintre
documentelor digitale, rezultatul preselecåiei urmând a fi
comunicat în 17 august ‘11 la adresa /sau personal/
www.uap.ro, în zona de meniu.
Lucrãrile originale preselectate vor fi trimise înrãmate ºi
cu sistem de prindere.
SELECÅIA FINALÃ
la adresa: Uniunii Artiætilor Plastici din România, pânã la
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data de 9 septembrie, sau predate personal în zilele de
5,6,7 ºi 9 septembrie 2011 la aceiaæi adresã între orele 9-17.
Fiæa de înscriere 2 - selecþie - va fi completatã în dublu
exemplar.
Pe versoul fiecãrei lucrãri, jos, în colåul din dreapta, se va lipi
un exemplar de fiæã /selecþie/, celãlalt exemplar urmând a fi
predat organizatorilor.
Odatã cu lucrãrile se va depune /expedia/ un CD cu imagini
profesionale, de foarte bunã calitate, ale lucrãrilor.
Dimensiunea documentelor: A5, model CMYK, rezoluåie 300
dpi, format TIFF, precum æi o fotografie-portret (4 × 4cm) a
autorului lucrãrii, model CMYK, rezoluåie 300 dpi,TIFF. Va fi
achitatã ºi taxa de înscriere, în valoare de 50 lei.
Lista artiºtilor selecþionati va fi publicatã dupã 17sept.’11 pe
ww.uap.ro, în zona de meniu.
REGULI
1. Alegerea tehnicilor folosite în lucrãri este liberã.
2. Formularul de participare, completat cu atenåie, trebuie
trimis împreunã cu imaginile digitale.
3. Datele din formular vor fi utilizate în catalogul expoziåiei.
Organizatorii nu îæi asumã rãspunderea pentru datele înscrise
de artist în formularul de participare.
4. Organizatorii au dreptul de a reproduce fãrã platã lucrãri
din catalogul expoziåiei în scop de informare, marketing æi
educaåional. Organizatorii au dreptul sã punã imaginile la
dispoziåia publicului prin internet ori prin alte reåele de
informare.
6. Deciziile comisiei de selecþie sunt definitive.
5. Lucrãrile trimise pentru expoziåie vor fi înrãmate.
6. Organizatorii îæi rezervã dreptul de a a nu accepta lucrãri
care ar putea aduce atingere principiilor morale sau culturii.
7. Organizatorii nu îæi asumã rãspunderea pentru deteriorarea
lucrãrilor în timpul transportului.
8. Participanåii vor primi toate informaåiile referitoare la
lucrãrile trimise. Rezultatele vor fi fãcute publice pe adresa:
www.uap.ro
9. Pe întreaga duratã a expoziåiei, participanåii nu îæi pot
retrage lucrãrile.
10. Dupã închiderea expoziåiei, participanåii îæi pot ridica
lucrãrile în perioada 14-18 nov. de la adresa la care lucrãrile
au fost predate.
Autorii lucrãrilor sunt invitaåi la vernisarea expoziåiei în data de
31 oct. ora 18, la Galeria Cãminul Artei din Bucureæti.
CATALOG
Catalogul expoziåiei costã 15 euro exemplarul, pentru expozanåi, æi 20 euro pentru neexpozanåi.
INFORMAÅII
Participanåii pot obåine mai multe informaåii la sediul
Uniunii Artiætilor Plastici din România
Str. Bãiculeæti, nr. 29, Bucureæti, Sector 1, RO – 013195,
România
fax: 021 212 79 58
Http://www.uap.ro, e-mail: office@uap.ro
e-mail: grafica2011@uap.ro
Mirela Carabaæ tel.: 021 212 79 58; mob.: 0723 60 76 41
Mihai Precup tel.: 021 212 58 34
Ioan Cuciurcã tel.: 021 340 93 96; mob.: 077 09 55 673
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1 / p r e s e l e c þ i e /

Nume / Prenume
Family name / First name
Adresa
Address

Åara
Country
Tel.
Phone
E-mail
E-mail

Data æi locul naæterii
Date and Place of birth
Studii si anul absolvirii
Studies and Graduation year
DATE DESPRE LUCRÃRI
DETAIL OF WORKS

1
Titlul lucrare 1
Tittle of the work 1
Dimensiunea – laåime x inalåime / cm
Size: – Horizontal x vertical / cm
Data
Date
Tehnica
Tehnique

2
Titlul lucrare 2
Tittle of the work 2
Dimensiunea – laåime x înalåime / cm
Size – Horizontal x vertical / cm
Data
Date
Tehnica
Tehnique

3
Titlul lucrare 3
Tittle of the work 3
Dimensiunea – laåime x înalåime / cm
Size – Horizontal x vertical / cm
Data
Date
Tehnica
Tehnique

2011

Completeaza æi expediazã
împreunã cu imaginile /jpg/ la:

2011

grafica2011@uapr.ro
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2 / s e l e c þ e /

Completaåi cu litere de tipar æi lipiåi eticheta pe spatele fiecãrei lucrãri, în colåul din drepta jos
Fill in with capitals and fix copit to the lower-right on the back of each work

2011

Prenume
First name

Nume
Family name
Adresa
Address

Åara
Country

E-mail
E-mail

Tel
Phone

Data æi locul naæterii
Date and Place of birth

Studii æi anul absolvirii
Studies and Graduation year
DATE DESPRE LUCRARE
DETAILS OF WORK

Titlul lucrãrii
Tittle of the work
Dimensiuni: lãåime x înãlåime / cm
Size: Horizontal x vertical / cm

Selecåionat Respins
Selected
Rejected

Data
Date

Preþ
Price

Tehnica
Tehnique

Petru lucrãrile neridicate în termen de o sãptãmânã de la închiderea expoziþiei se plateºte o taxã de depozitare
Accept condiåiile æi regulile.

DATA ÆI SEMNÃTURA

I accept the rules and regulations. DATE AND SIGNATURE

G

rafica româneascã
F I Æ E D E Î N S C R I E R E

2011

2 / s e l e c þ e /

Completaåi cu litere de tipar æi lipiåi eticheta pe spatele fiecãrei lucrãri, în colåul din drepta jos
Fill in with capitals and fix copit to the lower-right on the back of each work

2011

Prenume
First name

Nume
Family name
Adresa
Address

Åara
Country

Tel
Phone

E-mail
E-mail

Data æi locul naæterii
Date and Place of birth

Studii æi anul absolvirii
Studies and Graduation year
DATE DESPRE LUCRARE
DETAILS OF WORK

Titlul lucrãrii
Tittle of the work
Dimensiuni: lãåime x înãlåime / cm
Size: Horizontal x vertical / cm

Selecåionat Respins
Selected
Rejected

Data
Date

Tehnica
Tehnique

Preþ
Price

Petru lucrãrile neridicate în termen de o sãptãmânã de la închiderea expoziþiei se plateºte o taxã de depozitare
Accept condiåiile æi regulile.

DATA ÆI SEMNÃTURA

I accept the rules and regulations. DATE AND SIGNATURE

