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COMUNICAT – INVITAŢIE 

Vernisajul celei mai importante manifestări expoziţionale, 

 

Salonul anual al artelor vizuale – 2013 
 

al artiştilor plastici din Timişoara şi Banat, organizat în acest an sub titlul generic  

„Ferestre luminate” 
va avea loc  

duminică, 8 decembrie 2013, orele 18 
în sălile Muzeului de Artă Timişoara (P-ţa Unirii nr. 1).  

 
Pe simeze şi stative sunt expuse lucrări de pictură, sculptură, grafică, artă 

decorativă, design, instalaţie etc., care poartă semnătura a 132 de artişti plastici 
profesionişti.  
 
Curatorul expoziţiei este graficianul Ciprian Chirileanu. 
 
Şi-au confirmat prezenţa la vernisaj primarul municipiului Timişoara, prof. univ. dr. 
Nicolae Robu şi prof. univ. dr. Victor Neumann, directorul Muzeul de Artă 
Timişoara.  
 
Cuvântul de deschidere va fi rostit de poetul, jurnalistul şi comentatorul de artă 
Robert Şerban. 
 

În cadrul festivităţii se vor înmâna şi premiile conferite de juriul de specialitate 
compus din: 

 

 Constantin Flondor –  pictură  (preşedinte)  

 Vică Tilă Adorian –  graf i că  (decanu l  Facu ltăţ i i  de  ar tă ş i  de s ign  a Un ivers i t ăţ i i  de  Vest  d in  

Timişoara ) 
 Alexandru Jakabhazi–  de s ign  (prof .un iv .dr .,  câşt igătoru l  premiu lu i  „Pr imus  inter  pare s”  2012 ) 

 Valentina Ştefănescu –  ar te  text i le  

 Bogdan Nueleanu –  scu lptură (câşt igătoru l  „Premiu lu i  pentru  T ineret”  2012) .  
 



Premiile sunt oferite de către Filiala din Timişoara a UAP, respectiv de către Agenţia 
de turism Ultramarin, Galeria „Calpe”, dr. Florin Bîrsăşteanu, şi Premiul special 
„Gabriel Popa” instituit de Dorina şi Gerhardt Modjesch.  

 
Premiul Primus inter pares 2013 i-a fost acordat în unanimitate sculptorului Ştefan 

Călărăşanu (1947-2013). 
 
Nominalizările pentru Premiul pentru Tineret s-au îndreptat spre Györgypál Réka, 

Ştefan Petrică şi Gabriel Ursu, premiul fiind atribuit lui Silvia Moldovan. 
 
Ca şi anul trecut, au fost anunţate şi premiile acordate din partea unor colecţionari 

particulari, după cum urmează: 
 
Premiul pentru tineret “Gabriel Popa” (acordat din partea familiei Dorina şi Gerhardt 

Modjesch) – Diana Popovici. 
 
Premiul Calpe Gallery (din partea lui Călin Petcana) – Torony Edith. 
 
Premiul Agenţiei de turism Ultramarin (din partea directoarei Gabriela Petcana) – 

Georgiana Iancu. 
 
 De asemenea, medicul Florin Bârsăşteanu a oferit două premii – Luigi Varga, 

respectiv Gabriel Ursu 
 

Salonul anual va rămâne deschis şi se va putea vizita până în data de 15 
ianuarie 2014. 
 

Vă invităm cu drag să ne onoraţi cu prezenţa, să fiţi în mijlocul nostru la 
evenimentul de importanţă şi rezonanţă majoră a vieţii cultural-artistice timişorene, 
vernisajul Salonului anual al artelor vizuale – 2013. 
 

Vă aşteptăm cu multă plăcere! Să petrecem o seară plăcută împreună duminica 
seara în sălile Muzeului de Artă Timişoara, în mijlocul proaspetelor şi 
reprezentativelor opere de artă contemporană. 

 
Cu deosebit respect: 

Ioan Szekernyes, presedinte UAPT 

 


