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REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
 
 
 
 1. Prezentarea lucrărilor pentru Salonul Artelor Vizuale – 2014, presupune 
acceptarea regulamentului de participare de către artişti, absolvenţi ai unei facultăţi de 
arte plastice, indiferent dacă au sau nu calitatea de membri ai UAP din România. 
 2. Având în vedere spaţiul restrâns atribuit de Muzeul de Artă Timişoara anul 
acesta, fiecare artist poate participa cu o singură lucrare realizată în decursul anului 
2014, în toate genurile de creaţie plastică (pictură, grafică, sculptură, arte textile, 
design, multimedia etc),  

3. Artistul poate prezenta o lucrare 2D sau 3D pentru jurizare, respectând 
următoarele condiţii   

- dimensiunea maximă nu va depăşi 1,5 metri.  
 4. Lucrările trebuie să conţină în mod explicit înscrisurile specifice de identificare 
(nume, prenume, titlu, tehnică, dimensiuni, anul execuţiei) pe verso, precum şi un 
sistem de prindere adecvat. 
 5. Predarea lucrărilor de către artişti se va face în zilele de luni şi marţi, 27- 28 
ianuarie 2015 , între orele 10.00 – 16.00, la Muzeul de Artă Timişoara, P-ţa Unirii Nr. 1, 
însoţite de:  

- formularul de participare completat  
- un CD/DVD cu fotografia lucrării (rezoluţie 300 dpi)  
- taxa de participare, în valoare de 35 de lei.  

La ora 16.00 a zilei de 28 ianuarie 2014, se închide etapa de recepţionare a lucrărilor 
de artă, nefiind admise excepţii. 
 6. NERESPECTAREA CONDIŢIILOR DE PARTICIPARE ENUNŢATE LA 
PUNCTELE 1-5, ARE DREPT REZULTAT ELIMINAREA LUCRĂRILOR PENTRU 
ETAPA DE JURIZARE. 
 7. Juriul, format din cinci plasticieni, va selecţiona lucrările pentru expoziţie în 29 



ianuarie a.c. Ca şi în anii trecuţi, organizatorii atribuie două premii: Primus inter pares 
(Primul între egali) şi Premiul pentru tineret. Artiştii câştigători, împreună cu cei 
nominalizaţi, vor fi anunţaţi la vernisaj. Deciziile juriului sunt incontestabile. 
 8. Artiştii care fac parte din juriu sau din echipa organizatorică, participă cu lucrări 
„hors concours”. 
 9. Artiştii ale căror lucrări nu sunt selecţionate de către comisia de jurizare vor fi 
anunţaţi de UAP Timişoara. În acest caz, taxa de participare nu se restituie. Aceştia 
îşi vor putea ridica lucrările de la Muzeul de Artă în zilele de 30-31 ianuarie 2014 între 
orele 10-16, sub semnătură. Lucrările neridicate în termenul menţionat, intră automat în 
patrimoniul UAP Timişoara. 
 10. Vernisajul SALONULUI ARTELOR VIZUALE, TIMIŞOARA – 2014, ediţia a 
84-a, va avea loc marţi, 3 februarie 2015, ora 18, la Muzeul de Artă Timişoara. 
Expoziţia va fi deschisă până în data de 5 martie 2015. 
 11. După închiderea expoziţiei, lucrările vor fi ridicate de către artişti, de la 
Muzeul de Artă, în zilele de 6 - 7 martie 2014, între orele 10-16. Lucrările neridicate 
până în data de 7 martie 2015, intră automat în patrimoniul UAP Timişoara. 
 12. Organizatorii, UAP Timişoara, nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele 
modificări ce pot apărea în calendarul anunţat. 
 
 

 : 
Leon Vreme – preşedinte 
Ciprian Radovan – pictură 
Remus Rotaru – grafică 
Linda Menczel – sculptură 
Lihor Laza Vasile – ceramică 
 
 
 
 
Timişoara, 9 ianuarie 2015 
 
 
 
Matei Gaşpar                           Ioan Szekernyes 
curator al Salonului Artelor Vizuale                                                    preşedinte UAPT 
                            
 
 


