Salonul anual al artelor vizuale
2011, Ediţia a 81-a

INVITAŢIE - COMUNICAT

Vernisajul Salonului Artelor Vizuale - 2011, ceea mai reprezentativă şi
importantă manifestăre expoziţională colectivă a creatorilor de frumos din
municipiul Timişoara şi din zona de sud-vest al României, organizata de Filiala din
Timişoara a Uniunii Artiştilor Plastici din România, în colaborare cu Consiliul
Judeţean Timiş şi Muzeul de Artă Timişoara, va avea loc vineri, 9 decembrie
2011, orele 17 în sălile Muzeului de Artă Timişoara.
Începând din anul 1930 în care s-a deschis în Timişoara primul salon oficial
al pictorilor, graficienilor, sculptorilor şi artiştilor decoratori din Banat, ceea mai
cuprinzătoare trecere în revistă a creatorilor de frumos a avut loc an de an, cu
periodicitate regulată, exceptând doar scurtele intreruperi provocate de
evenimentele politice şi istorice din perioda celei de al doilea război mondial,
constituind un cadru şi un prilej ideal pentru înfăţişarea în faţa colegilor de breaslă,
a iubitorilor de artă, pentru trecerea în revistă a producţiei, a “recoltei” artistice de
dată recentă a pictorilor, graficienilor, sculptorilor, artiştilor decoratori,
designerilor, ceramiştilor etc. care trăiesc şi activează în aşezările bănăţene.
La ediţia din anul 2011 s-au prezentat cu lucrări de pictură, grafică,
sculptură, arte decorative, fotografie, instalaţii 177 de artişti plastici profesionişti
din Timişoara, Lugoj, Reşiţa, Arad, etc. Juriul de specilaitate compus din
graficiana prof. univ. dr. Suzana Fântânariu (preşedinte), pictorul prof. univ. dr.
Carol David, pictorul Sorin Nicodim, graficianul şi fotograful lect. univ. dr.
Camil Mihăescu, ceramistul şi sculptorul asist. univ. dr. Matei Gaşpar cu
exigenţă şi responsabilitate profesională a selectat cc. 120 de lucrări pentru a fi

prezentate pe simeze şi stative, şi a nominalizat propuşi, candidaţii la Premiul
“Primus inter pares” şi Premiul tineretului.
Pentru Premiul “Primus inter pares” juriul i-a nominalizat pe Dana
Constantin (Acea), Alexandru Jakabhazi, Ladislau Lihor-Laza, Viorel Cosor
şi Ştefan Călărăşanu.
Pentru Premiul tineretului opţiunile s-au îndreptat spre Róbert Zsombori,
Rafael Mateiaş, Oana Bleich-Bolog, Costin Brăteanu şi Cristina Daju.
La această ediţie se vor acorda şi două premii speciale: Premiul
colecţionarului oferit de colecţionarul şi galeristul de artă drd. Călin Petcana şi
Premiul Agenţiei de Turism „Ultramarin”.
Curatorul Salonului de artă este graficianul drd. Ciprian Chirileanu.
Cuvântul de deschidere va fi rostit de criticul şi istoricul de artă prof. univ.
dr. Ioan Iovan, vice preşedinte al Filialei din Timişoara a UAP.
Salonul anual al artelor vizuale – care va beneficia şi de un catalog
reprezentativ – va rămâne deschis până în 9 ianuarie 2012.
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