ANUNŢ
„CADOUL”
Expoziţie de grup cu vânzare dedicată Sărbătorilor de iarnă
Încurajată şi impulsionată de succesul expoziţiilor cu vânzare „Cadoul”,
organizate în preajma Sărbătorilor de iarnă la finele anilor precedenţi, precum şi al
expoziţiilor dedicate Sărbătorilor de paşti din anii 2014 şi 2015, Filiala din
Timişoara a UAP iniţiază şi propune o nouă expoziţie de grup temporară cu
vânzare dedicată Sărbătorilor de iarnă 2015 şi invită cu mult respect pe această
cale pe toţi membri şi colaboratorii săi la participare într-un număr cât mai mare.
Expoziţia deschisă în Galeria „Helios” din Timişoara (P-ţa Victoriei nr. 6) în
perioada 15 decembrie 2015 - 11 ianuarie 2015 va cuprinde lucrări de pictură,
grafică, sculptură şi artă decorativă cu dimensiuni mai reduse şi cu preţuri
moderate, accesibile, ca amatorii, iubitorii de artă şi clienţii de ocazie să aibă
oportunitatea şi posibilitatea de a le achiziţiona, şi a le oferi drept cadou celor dragi,
prietenilor, apropriaţilor, cunoştinţelor, tuturor acelora faţă de care au obligaţii şi
îndatoriri . Cunoscătorii ştiu deja, iar alţii vor afla poate cu acest prilej, ca în tolba
Moşului Crăciun încărcat cu daruri, sub bradul împodobit se pot afla şi lucrări de
artă, obiecte decorative de cele mai diferite feluri, piese de îmbrăcăminte, bijuterii şi
gablonţuri unicat sau de mică serie etc.
La expoziţie pot participa cu 1-2 lucrări artiştii profesionişti, membri şi
nemembri ai UAP, absolvenţi ai facultăţilor de profil.
Lucrările pentru expoziţie, „utilate” în mod corespunzător şi însoţite de cele
necesare vor fi depuse în data de 14 decembrie 2015, între orele 10-20.
Panonatrea se va face în data de 15 decembrie a. c..
Taxa de participare; 15 RON.
Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 11 ianuarie 2016. Lucrările se vor
ridica în zilele de 11-12 ianuarie 2016.
Contăm pe participarea cât mai activă şi numeroasă a creatorilor de frumos!
Precum şi pe un interes amplificat, pe o prezenţa şi receptivitate majoră din partea
amatorilor, cumpărătorilor şi colecţionarilor de lucrări de artă!
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