Salonul anual al artelor vizuale
2016, Ediţia a 86-a

COMUNICAT – INVITAŢIE
Vernisajul celei mai importante manifestări expoziţionale,

Salonul anual al artelor vizuale – 2016
al artiştilor plastici din Timişoara şi Banat va avea loc va avea loc

sâmbătă, 17 decembrie 2016, orele 1800
în sălile Muzeului de Artă Timişoara (P-ţa Unirii nr. 1).
Sâmbăta, 17 decembrie 2016, ora 18 în sălile Muzeului de Artă Timişoara are
loc vernisajul Salonului anual al artelor vizuale – 2016, manifestare expozională de
importanţă majoră ajunsă la cea de-a 86-a ediţie.

Scurt istoric
Primul Salon bănăţean s-a deschis la Timişoara în iarna anului 1930. Începând
de atunci – exceptând perioda celui de al II-lea război mondial – an de an s-a realizat
expoziţia colectivă reprezentativă a creatorilor de frumos din Vestul României. Salonul
de artă se poate mândri cu o tradiţie solidă şi îndelungată de aproape de un veac În
cadrul ediţiei din acest an îşi prezintă operele din creaţia curentă, de data recenta
98 de pictori, graficieni, scuptori şi artişti decoratori, oferind un bilanţ autentic,
cuprinzător „al recoltei artistice” a membrilor Filialei din Timişoara a UAP, precum şi a
unui număr însemnat de tineri creatori, absolvenţi ai Facultăţii de arte şi design ai
Universităţii de Vest Timişoara.

Juriul
Lucrările au fost selectate de către un juriu format din artiştii profesionişti:
Rodica Banciu Regep – preşedinte,
Dacian Andoni,
Linda Saskia Menczel,
Diana Popovici
Sandra Chira.
Curatorul expoziţiei este pictorul Sorin Nicodim.
Premii
Pe baza deciziei juriului de specialitate se vor înmâna premii şi diplome autorilor
celor mai reuşite lucrări.

Premiul mare al Salonului, „Primus inter pares” – o
medalie de bronz, opera sculptorului Luigi Şt. Varga – se acordă graficianului

prof. univ. dr. Constantin Catargiu.
Premiul tineretului a fost conferit pictorului

Sorin Drăgoi.
Premiul special al juriului al juriului a fost conferit graficienei

Virginia Baz Baroiu.
Diplome de excelenţă au fost conferite:

Daniel Apostu Teodorescu (grafică)
Viorica Bocioc (ceramica),
Nataliţa Radu Boieţi (arte textile),
Rafael Mateiaş (pictură),
Bogdan Nueleanu (sculptură),
Mihai Rotaru (instalaţie).
Premiul special oferit de Agenţia de turism "Ultramarin" a fost acordat
graficienei

Lucia Trancotă-Ősz.
La vernisaj vor participa şi vor cuvânta prof.univ.dr.ing. Nicolae Robu, primarul
municipiului Timişoara, prof. univ. dr. Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă din
Timişoara, prof.univ.dr. Rodica Banciu Regep, preşedintele juriului, János
Szekernyés, preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara.

Prezintă: criticul şi istoricul de artă, vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici
din România - Filiala Timişoara

prof.univ.dr. Ioan Iovan.
Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 15 ianuarie 2017.
Vă aşteptăm să fiţi în mijlocul creatorilor de frumos din municipiul Timişoara şi
din alte localităţi bănăţene cu prilejul evenimentul festiv primordial al anului calendaristic
pentru îngreaga mişcare artistică din Vestul României. Prin participarea personală a
Dvs. vernisajul Salonului anual al artelor vizuale – 2016 se va constitui într-o autentică
sărbătoare a artelor frumoase şi decorative!
Cu deosebită stimă
János Szekernyés
preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara

