REGULAMENT
SALONUL ARTELOR VIZUALE
Timişoara, 2021, ediţia a 91-a

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

1. Prezentarea lucrărilor pentru Salonul Artelor Vizuale – 2021, presupune acceptarea
Regulamentului de participare de către artişti, absolvenţi ai unei facultăţi de arte plastice, indiferent dacă
au sau nu calitatea de membri ai U.A.P. din România.
2. Fiecare artist poate participa cu o lucrare realizată în decursul anului 2021, în toate genurile
de creaţie plastică (pictură, grafică, sculptură, arte textile, design, fotografie, multimedia, etc).
3. În cadrul expoziției, pot fi înscrise lucrări cu condiția să îndeplinească criteriile tehnice impuse
de organizator:


sunt acceptate lucrări executate în toate tehnicile și tipurile de materiale;



sunt acceptate lucrări parietale sau tridimensionale, numai dacă acestea se încadrează în
condițiile de participare;



lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice cât și estetice;



lucrările trebuie să fie etichetate, astfel pe spatele lucrării se vor trece datele de
identificare: nume artist, titlul lucrării, dimensiune, tehnică, an execuție, număr telefon
contact și adresă de e-mail;



lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în
care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta
trebuie să însoțească lucrarea;

4.Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: maxim 200 cm (pe
lățime/înăltime);
5. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 2 mp și să fie manipulabile
de maxim două personae.
Înscrierea la expoziţie se va face pe baza următoarelor documente:


Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare. Prin formularul de
înscriere, autorii lucrărilor își dau acordul pentru utilizarea datelor personale conform
GDPR.

7. Predarea lucrărilor se va face în ziua de 16 decembrie 2021, între orele 10.00 – 17.00, la
Muzeul Național de Artă Timişoara, P-ţa Unirii Nr. 1, însoţite de:
- formularul de participare completat;
- taxa de participare, în valoare de 50 de lei.


La ora 17.00 a zilei de 16 decembrie se închide etapa de recepţionare a lucrărilor de artă,
nefiind admise excepţii.

6. Colectivul curatorial își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerințelor
expoziției.
7. Colectivul curatorial format dintr-un președinte și cinci artiști vizuali vor selecţiona lucrările
pentru expoziţie în data de 17 decembrie 2021.
8. 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.
9. Deciziile juriului sunt incontestabile.
10. Artiştii care fac parte din juriu sau din echipa organizatorică, participă cu lucrări „hors
concours”.
11. Rezultatul selecției va fi comunicat prin e-mail-ul U.A.P. Filiala Timișoara.
12. Lucrările respinse vor putea fi ridicate de la Muzeul Național de Artă în ziua de 18 decembrie
2021, între orele 10-17, sub semnătură. Lucrările neridicate în data și intervalul menţionat, intră
automat în patrimoniul U.A.P. Filiala Timişoara.
13. Panotarea lucrărilor se face în zilele de 17, 18 decembrie 2021.
14. Vernisajul SALONULUI ARTELOR VIZUALE, TIMIŞOARA – 2021, ediţia a 91- a, va avea
loc în 19 decembrie 2021, ora 18, la Muzeul National de Artă Timişoara.
15. Expozitia va fi deschisă până în data de 16 ianuarie 2022.
16. Lucrările se restituie participanților la sfârșitul perioadei de expunere în data 17 ianuarie
2022, în intervalul orar 10-17.


Lucrările neridicate în data de 17 ianuarie 2022, intră automat în patrimoniul U.A.P. Filiala
Timişoara.

17. Organizatorii U.A.P. Filiala Timişoara, nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele
modificări ce pot apărea în calendarul anunţat, datorita pandemiei COVID-19.

RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORILOR

Comitetul de organizare îşi asumă următoarele:
1. Organizarea expoziţiei cu lucrările selecţionate în urma jurizării;
2. Informarea corectă asupra calendarului expoziţiei;
3. Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora;
4. Promovarea expoziţiei la nivel local și naţional;
5. Returnarea lucrărilor în calendarul propus de expoziţie;
RESPONSABILITĂŢILE PARTICIPANŢILOR
Participanţii îşi asumă următoarele:
1. Respectarea tuturor condiţiile de participare;
2. Trimiterea la timp a tuturor materialele solicitate de organizatori;
3. Respectarea calendarului expoziţional;
4. Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul
transportului.
CALENDARUL EVENIMENTULUI


TERMEN PENTRU DEPUNEREA LUCRĂRILOR: 16.12.2021



JURIZAREA LUCRĂRILOR: 17.12.2021



DATA PUBLICĂRII REZULTATULUI SELECȚIEI LUCRĂRILOR: 17.12.2021



TERMEN PENTRU RIDICAREA LUCRĂRILOR RESPINSE: 18.12.2021



PANOTAREA EXPOZIȚIEI: 17-18.12. 2021



DURATA EXPOZIŢIEI: 19.12.2021- 16.01.2022



RIDICAREA LUCRARILOR: 17.01.2022

Timişoara, 22 noiembrie 2021
Daniela Constanti
Preşedinte U.A.P.Filiala Timișoara

