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S A L O N U L P R E M I A Ţ I L O R – 2016
Ne bucură nespus de mult şi ne umple inimile de mândrie şi satisfacţie faptul, că
şi pe parcursul anului calendaristic 2016 un număr însemnat de artişti plastici
profesionişti, membri ai Filialei din Timişoara a UAP au fost recunoscuţi, distinşi şi
onoraţi cu prestigioase premii, medalii, diplome şi titluri, s-au remarcat clasându-se pe
locuri fruntaşe la diferite expoziţii anuale, bienale, trienale, manifestări culturale de
anvergură, târguri concursuri artistice organizate la Timişoara, în ţară şi peste hotare.
Succesele, realizările şi izbânzile remarcabile obţinute de către artiştii timişoreni dorim să
le popularizăm şi promovăm, să la facem cunoscute pentru iubitorii de artă, oficialităţi,
publicul larg şi colegii de breaslă prin organizarea şi deschiderea în Galeria „Helios” din
Timişoara (P-ţa Victoriei nr. 6) în perioada 26 ianuarie-8 februarie 2017 a unei
expoziţii reprezentative. Salonul Premiaţilor iniţiat şi organizat an de an de către
Consiliul de administraţie al Filialei din Timişoara a UAP începe să devină o tradiţie, să
se impună ca şi o manifestare artistică majoră, referenţială.
Prin prezenta rugăm respectuos pe toţi artişti plastici, care în anul 2016 au fost
distinşi cu premii, diplome, decoraţii etc. să anunţe neapărat recunoaşterea, distincţia
obţinută în anul 2016, până în data de 17 ianuarie 2017, precum şi voinţa,
disponibilitatea şi dorinţa de a participa cu 2-3 lucrări la Salonul Premiaţilor, ediţia
2016. Este de dorit, ca absolut toţi artiştii merituoşi, distinşi, să fie prezenţi cu lucrări
reprezentative în Salonul Premiaţilor, ediţia 2016!
Curatorul expoziţiei este prof. univ. dr. Constantin Catargiu, care la Salonul
anual al artelor vizuale – 2016 a fost distins cu Marele premiu „Primus inter pares”.
Taxa de participare este de 20 lei, din care se vor acoperii cheltuelile de afiş, de
panotare şi protocolul de la vernisaj.
Vă dorim un An Nou fericit, plin de bucurii, împliniri şi succese! La Mulţi Ani!
Vă aşteptăm cu drag la Salonul Premiaţilor!
UAPT

