Salonul Artelor Vizuale
Timişoara 2006
Salonul Artelor Vizuale este o manifestare de prestigiu organizată anual de către Asociaţia „Uniunea
Artiştilor Plastici din Timişoara” cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, al Direcţiei pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Naţional a Judeţului Timiş, Consiliul Local al Municipiului Timişoara.
Evenimentul constituie de-a lungul timpului un liant între tradiţie şi contemporaneitate, oferind o
imagine multidimensională asupra artelor vizuale din vestul ţării, printr-o valoroasă retrospectivă
anuală, marcănd continuităţile şi/sau discontinuităţile proiectelor artiştilor profesionişti, asigurându-şi
astfel actualitatea.
Juriul va acorda un premiul al Salonului Artelor Vizuale.
Taxa de paricipare – protocol : 20 RON
Calendarul manifestării
Locul : Palatul Administrativ, holurile de la etj. II şi III
Perioada: 18 ianuarie - 12 februarie 2007
Predarea lucrărilor: 11-12 ianuarie 2007 la Palatul Administrativ
Jurizarea lucrărilor: 15 ianuarie 2007
Ridicarea lucrărilor respinse: 16 ianuarie 2007
Panotarea expoziţiei: 16, 17 ianuarie 2007

Vernisaj: 18 ianuarie 2007 , ora 14.oo
Ridicarea lucrărilor din expoziţie se va face în perioada 16 - 17 februarie 2007, de la Sediul
Consiliului Judeţean Timiş. Lucrările neridicate în inervalul de timp menţionat vor intra automat, fără
drept de apel în patrimoniul Asociaţiei „Filiala U.A.P. Timişoara”.
Condiţii de participare
În cadrul Salonului Artelor Vizuale 2006 pot expune artişti plastici membri titulari ai Asociaţiei
„Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din Timişoara ”, ai filialelor U.A.P. din regiunea Banatului, absolvenţi şi
studenţi în anul terminal ai Facultăţilor de Artă.
Datorită spaţiului foarte restrâns pus la dispoziţie fiecare artist va prezenta 1-2 lucrări realizată în
anul 2006, cu dimensiunea maximă de 1,00 m.
Un juriu format din artişti profesionişti va face selecţia lucrărilor.
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Lucrările vor avea înscrise pe verso următoarele date: autor, titlul lucrării, tehnica, dimensiuni, anul,
valoarea în lei . Lucrările ce vor fi expuse pe simeze trebuie să aibă o prezentare de ţinută, să fie
prevăzute cu un sistem de agăţare.
Nu vor fi admise spre jurizare şi participare lucrările prezentate după data menţionată şi cele care nu
corespund cerinţelor menţionate mai sus.

Juriul
Preşedintele juriului:

Toma Viorel

a.

Grafică: Chirileanu Ciprian

b.

Pictură: Petru Galiş

c.

Sculptură: Varga Şt. Luigi

d.

Critică: Szekernyés Ioan

Curatorul expoziţiei: Nicodim Sorin
Echipa de panotare va fi condusă de Scurtulescu Sorin
Pentru buna organizare a expoziţiei vă rugăm să respectaţi datele consemnate în calendarul
manifestării.
Participarea dvs. la Salonul Artelor Vizuale 2006 confirmă acceptarea condiţiilor de participare.

Comitetul de administraţie
al Filialei din Timişoara a UAP
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CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

Salonul Artelor Vizuale
Timişoara 2006

FIŞA DE PARTICIPARE

Nume.....................................................Prenume................................Telefon.....................
Mobil....................................e-mail......................................................................................
Adresa completă....................................................................................................................

Nr. Titlul lucrării
1.

Tehnica

Dimensiuni

2.

3

Valoare

Salonul Artelor Vizuale 2006 va fi consemnat într-un pliant-afiş editat de Filiala Timişora , fiecare
participant primind gratuit câte un exemplar.
Reproducerile după lucrările expuse se vor preda ân format digital, varianta pentru tipar TIF, JPG,
300 dpi, CMYK, până la data de 10 ianuarie 2007, la sediul Filialei din Timişoara a UAP (str. G.
Enescu nr.1).
Pentru buna desfăşurare a Salonului expozanţii sunt rugaţi a nu interveni în decizia juriului şi a
echipei de panotare.

Semnătura artistului..........................................
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