Salonul anual al artelor vizuale
2015, Ediţia a 85-a

COMUNICAT – INVITAŢIE
Vernisajul celei mai importante manifestări expoziţionale,

Salonul anual al artelor vizuale – 2015
al artiştilor plastici din Timişoara şi Banat, organizat în acest an an din motive obiective
cu întârziere va avea loc va avea loc

sâmbătă, 12 decembrie 2015, orele 1800
în sălile Muzeului de Artă Timişoara (P-ţa Unirii nr. 1).

Dragi Colegi!
Stimaţi artişti plastici!
Sâmbătă, 12 decembrie 2015, ora 18 în sălile de la parterul Muzeului de Artă din
Timişoara are loc vernisajul celei mai importante manifestari expoziţionale a anului
calendaristic, Salonul anual al artelor vizuale - 2015. Salonul anual al creatorilor de
frumos din capitala Banatului a ajuns la cea de-a 85 ediţie.
Din operele prezentate de 146 de autori juriul de specialitate al ediţiei aniversare
compus din:
Daniel Apostu,
Eugen Barzu,
Andreea Flondor Palade,
Matei Gaşpar
şi
Cristian Sida
a selectat şi a reţinut pentru a fi expuse lucrările de pictură, grafică, sculptură, artă
decorativă, fotografie şi instalaţie ale 98 de artişti plastici profesionişti, precum şi
masteranzi şi studenţi de la Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest.
Cu ocazia vernisajului se vor inmâna şi premiile acordate de UAPT, pe baza alegerii şi
hotăririi juriului, respectiv şi premiile speciale oferite de două firme particulare din
Timişoara.
Premiul "Primus inter pares" va fi decernat graficianului SORIN BIJAN, pentru
lucrarea intitulată Instinct de conservare realizată în tehnică mixtă şi prezentată în
Salon.
Pe principalele domenii ale artelor vizuale juriul de specialitate a acordat 5 premii
pentru tineret:
NATALIA BICA - grafică
IANCU DAVID - arte decorative
AMALIA-MARIA GAIŢĂ - foto
IULIAN-AUGUSTIN IFTODIU - pictură
ANA-MARIA VARGA – sculptură
Premiul special acordat de Galeriile de artă "Andreas" din Timişoara se va inmâna
sculptorului ŞTEFAN KELEMEN.
De premiul special oferit de Agenţia de turism ULTRAMARIN - şi care constă într-o
excursie de weekend pentru 2 persoane la Praga - se va bucura SILVIA MOLDOVAN.
Curatorul expoziţiei este pictorul CLAUDIU TOMA.
Afişul poarta semnatura lui Remus Rotaru, iar diplomele au fost realizate graficianul
Daniel Apostu.

Vor cuvânta
prof. univ. dr. Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă Timişoara,
Ioan Szekernyés, preşedintele Filialei din Timişoara a UAP.
Salonul va fi prezentat de
lect. univ. dr. Gabriel Kelemen, sculptor şi comentator de artă

Vă aşteptăm cu drag la vernisaj! Să fim şi să ne bucurăm împreună la inaugurarea
ediţiei aniversare a Salonului anual de arte vizuale.
Salonul anual al artelor vizuale - 2015 va rămâne deschis până în data de 15
ianuarie 2016 şi se va putea vizita zilnic intre orele 10-17 (luni închis)

