Salonul anual al artelor vizuale
2017, Ediţia a 87-a

COMUNICAT – INVITAŢIE
Vernisajul celei mai importante manifestări expoziţionale,

Salonul anual al artelor vizuale – 2017
„Amprente”
al artiştilor plastici din Timişoara şi Banat va avea loc va avea loc

miercuri, 13 decembrie 2017, orele 1800
în sălile Muzeului de Artă Timişoara (P-ţa Unirii nr. 1).
Salonul Anual al Artelor Vizuale, cea mai reprezentativă şi importantă
manifestare expoziţională colectivă a creatorilor de frumos din municipiul Timişoara şi
din zona de sud-vest al României, ajuns la cea de-a 87-a ediţie, bucurându-se de un
interes major, de o participare numeroasă a pictorilor, graficienilor, sculptorilor şi
artiştilor decoratori cu lucrări reprezentative realizate în anul 2017.
Juriul
Selecţia operelor de artă expuse pe simeze a fost făcută de un juriu de
specialitate compus din reputaţi artişti, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România Filiala Timişoara:
Daniela Constantin – preşedinte,
Călin Beloescu,
Elena Minodora Tulcan,
Ciprian Chirileanu
Bogdan Nueleanu.

Curatorii ediţiei din anul 2017 ai Salonului sunt pictorii, membri ai Uniunii
Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara:
Béla Tar
Claudiu Toma
Cuvânt de deschidere:

lect.univ.dr. Gabriel Kelemen,
Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara .

membru al Uniunii

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 pictorului

CRISTIAN SIDA
Nominalizaţi pentru Marele Premiu
conferite:

– Diplome de Excelenţă au fost

ADRIANA LUCACIU
DACIAN ANDONI
LINDA SASKIA MENCZEL
Premiul tineretului a fost conferit pictorului
PETRICĂ ŞTEFAN
Nominalizaţi pentru Premiul Tineretului:

GEORGIANA IANCU
SMARANDA SABINA MOLDOVAN
DENIS SILVIU SĂVESCU
BOGDAN TOMŞA
Premiul special oferit de Agenţia de turism "Ultramarin" a fost acordat
artistului vizual

ADORIAN VICĂ TILĂ

Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 29 ianuarie 2018.
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 – 2017 se va constitui într-o autentică
sărbătoare a artelor frumoase şi decorative!

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.
Cu deosebită stimă
János Szekernyés
preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Timişoara
.

