Salonul anual al artelor vizuale
2012, Ediţia a 82-a

INVITAŢIE - COMUNICAT

Vernisajul celei mai importante şi prestigioasei manifestări expoziţionale a
artiştilor plastici profesionişti din vestul Romţniei, Salonul anual al artelor
vizuale - 2012 va avea loc vineri, 7 decembrie 2012, orele 17 în sălile Muzeului
de Artă Timişoara (P-ţa Unirii nr. 1).
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 a 82-a s-au prezentat cu lucrări de pictură, grafică, sculptură, artă
decoratică, instalaţie etc. 157 de artişti plastici din Timişoara, Arad, Reşiţa, Turnu
Severin şi Deva. Juriul de specialitate prezidat de către graficianul Constantin
Catargiu, prof. univ. dr. la Facultatea de arte plastice şi design a Universităţii de
Vest şi compus din Dana Constantin –pictură (câştigătoarea premiului "Primus
inter pares 2011"), Linda Saskia Menczel –sculptură, Alexandru Bunii –design şi
Victor Gingiu –arte textile a făcut o selecţie riguroasă, exigentă şi circumspectă
bazată pe criterii pur estetice şi profesionale a acceptat să fie expuse pe simeze şi
stative lucrările ale a 134 de artişti. Expoziţia oferă un bilanţ, o panoramă
cuprinzătoare a activităţii creatoare depuse de artiştii plastici profesionişti din

Banat. Printre expozanţi se regăsesc deopotrivă maeştri reputaţi, recunoscuţi pe
plan naţional şi internaţional, creatori de mare valoare, exponenţi ai generaţiile de
mijloc care şi-au confirmat talentul şi calităţile creatoare prin participările cu
succes la expoziţiile organizate în Timişoara, în ţară sau peste hotare şi un număr
însemnat de tineri înzestraţi, ambiţioşi şi dinamici, care bat cu şanse reale la porţile
afirmării şi consacrării. Ediţia din 2012 al Salonului anual se distinge prin
prestanţă, valoare şi înaltă ţinută artistică.
Sunt adunate şi expuse la un loc relativ restrâns cele mai reuşite şi proaspete
imagini, obiecte plastice şi decorative, instalaţii şi asamblaje multimedia realizate
şi finalizate ţn anul 2012, pentru a reflecta veridic şi cuprinzător potenţialul creator
de care dispune la ora actuală valoroasa breaslă a artiştilor plastici din vestul
României.
Curatorul Salonului artelor vizuale - 2012 este graficianul Ciprian
Chirileanu.
Cuvântul de deschidere va fi rostit de sculptorul şi comentatorul de artă Gabriel
Kelemen.
Cu ocazia şi în cadrul vernisajului vor fi decernate şi premiile acordate de
câtre juriul de specialitate, respectiv de către colecţionari oarticulari.
Marele premiu al Salonului artelor vizuale - 2012 "Primus inter pares" va fi
înmânat graficianului Alexandru Jakabházi pentru lucrarea realizată în tehnică
mixtă întitulată Repere dinamice.
Lucrările Metalic fluid I şi Metalic fluid II al sculptorului Bogdan Nueleanu
au fost evidenţiate şi recunoscute de către membrii juriului prim acordarea
Premiului tineretului UAPT.
Premiul pentru tineret "Gabriel Popa" acordat din partea familiei Dorina
şi Gerhardt Modjesch încununează lucrarea de pictură expusă de Liliana Mercioiu
Popa.
De Premiul Cale Gallery se va bucura sculptorul Remus Irimescu, distins
pentru lucrarea Prag.
Premiul Agenţiei de turism Ultramarin va fi înmânat graficianului Ciprian
Chirileanu.

Salonul artelor vizuale va rămâne deschisă până în data de 17 ianuarie
2013.
Ioan Szekernyés, preşedinte UAPT

