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Expozi ia tematic

“CALEA – traseu, mi care, progres”
Expozi ia tematic aniversar ini iat i organizat de Filiala din Timi oara
a UAP sub genericul „Calea – traseu, mi care, progres” î i propune s marcheze i
s omagieze împlinirea a 150 de ani de la sosirea primului tren în capitala
Banatului, de la inaugurarea tronsonului de cale ferat dintre Seghedin i
Timi oara. Evenimentul de importan istoric a avut loc în data de 15 septembrie
1857. Calea ferat a dat un imbold i un avânt puternic dezvolt rii economice,
sociale i spirituale a a ez rii urbane de pe Bega i a întregului inut dintre Mure i
Dun re.
„Via est vita” – sus ine vechiul dicton latin. Drumul, transportul este via a.
Umanitatea n-ar exista f r drumuri, f r circula ie, f r contacte. Calea este nu
doar o arter de circula ie, în art constituie un simbol cu sensuri multiple. Drumul
nu asigur doar leg tura dintre dou puncte geografice determinate, dintre dou
a ez ri sau regiuni, ci reprezint i simbolul mi c ri, al deplas ri, al inaint ri, al
dinamici, al progresului. Aria reprezent rii plastice este extrem de larg de la
c rare i potec pân la bulevard sau autostrad . Pe drum circul al turi de pietoni
cele mai diferite mijloace de transport: automobile, c ru e, atelaje, biciclete, tr suri,
birje etc. Pe de alt parte i avionele, elicopterele, rachetele î i urmeaz c ile,
traseele lor. Un capitol aparte constituie axele astrale i calea lactee. Traficul,
circula ia une te indivizi, comunit i, colectivit i, a ez ri umane, regiuni, state i
continente. Asigur leg turile, contactele între civiliza ii i culturi.
REGULAMENT DE PARTICIPARE
Expozi ia “Calea – traseu, mi care, progres ”, este o manifestare ce se
adreseaz tuturor arti tilor plastici profesioni ti din România – indiferent
de genul artistic practicat.
Participan ii pot s înscrie în expozi ie maxim 2 lucr ri, indiferent de anul
execu iei lor, de dimensiuni sau tehnic , cu condi ia ca acestea s fie
încadrate corespunz tor.

Lucr rile vor fi înso ite de o fotografie color – carte po tal – a fiec rei
lucr ri, necesar pentru editarea catalogului manifest rii, împreun cu
formularul de înscriere de mai jos i de un scurt curriculum vitae de
maximum o jum tate de pagin .
Men ion m c juriul de selectare al lucr rilor î i rezerv
respinge lucr rile neadcvat prezentate.

dreptul de a

Lucr rile expuse pot forma obiectul unor emisiuni televizate, pot fi
reproduse în pres
i publicate sub forma unor buletine, cataloage sau
materiale video, f r obliga ii din partea organizatorilor c tre autori.
REGULI GENERALE
Manifest rile expozi iei “Calea – traseu, mi care, progres”, vor avea loc în
Timi oara în perioada 17 octombrie – 9 noiembrie 2007 i vor fi g zduite
de holurile de la etajele II i III a Palatului Administrativ.
Predarea lucr rilor se va face în data de 15 octombrie 2007, în holul de la
etajul II al Palatului Administrativ - Bd. Revolu iei din 1989 nr. 17, între orele
10.00 i 17.00.
Taxa de participare este 10 RON.
Juriul nominalizat de c tre Consiliul de administra ie al U.A.P. Timi oara,
va proceda la selectarea lucr rilor în ziua de 16 octombrie 2007. Odat cu
încheierea juriz rii, organizatorii vor confirma sau infirma autorilor
participarea lor ca expozan i. Vernisajului expozi iei va avea loc în data de
17 octombrie 2007.
Odat cu realizarea materialelor promo ionale aferente, organizatorii vor
edita un catalog al manifest rii, câte un exemplar din acesta revenindu-i
gratuit fiec rui expozant.
Lucr rile participante cât i cele respinse, pot fi ridicate de c tre autori
odat cu închiderea expozi iei. Men ion m faptul c , lucr rile neridicate în
termen de apte zile de la închiderea expozi iei, devin proprietate a Uniunii
Arti tilor Plastici din Timi oara.
CONTACT
Uniunea Arti tilor Plastici din Timi oara, str. George Enescu nr. 1, 1900,
Timi oara, Timi , telefon : 0256 492202 ; Persoana de contact : Daniela
Gombo
Curatorul expozi iei: pictor Petru Gali , vicepre edinte UAPT
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NUME:

PRENUME:
ADRESA:
DATA I LOCUL NA TERII:
TELEFON / FAX / E-MAIL
SUNT DE ACORD CU REGULAMENTUL EXPOZI IEI.
SEMN TURA AUTORULUI:
TITLUL LUCRARII

TEHNICA DIMENSIUNI

Semn tura

ANUL
EXECU IEI

