SALONUL ARTELOR VIZUALE TIMISOARA 2007
MUZEUL DE ARTA
20 DECEMBRIE 2007 – 7 IANUARIE 2008
Salonul Artelor Vizuale este o manifestare de amploare organizata anual de
catre Asociatia “Filiala Uniunii Artistilor Plastici din Timisoara” cu sprijinul Consiliului
Judetean Timis, al Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National a Judetului
Timis, Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Evenimentul a oferit de-a lungul
timpului o imagine asupra artelor vizuale din vestul tarii. In acest an evenimentul va avea
loc in spatiul rezervat expozitiilor temporare ale Muzeului de Arta / Palatul Baroc din
Piata Unirii, ocazie cu care va fi lansat catalogul manifestarii. Juriul va acorda premiul
Salonului.
Conditii de participare
In cadrul Salonului Artelor Vizuale 2007 pot expune artisti plastici membri ai
Asociatiei “Filiala Uniunii Artistilor Plastici din Timisoara”, aI filialelor UAP din
regiunea Banatului, absolventi si studenti in anul terminal ai facultatilor de arta.
Datorita spatiului foarte restrins fiecare artist poate prezenta maxim 2 lucrari
realizate in anul 2007, cu lungimea maxima de 1 metru.
Lucrarile vor avea inscrise pe verso urmatoarele date: autor, titlu, tehnica,
dimensiuni, valoare in RON. Lucrarile trebuie sa fie inramate si prevazute cu sistem de
prindere. Nu vor fi admise spre jurizare lucrarile care nu corespund cerintelor mentionate.
Taxa de participare/protocol – 20 RON.
Expozantii vor completa fisa de participare; semnarea ei confirma acceptarea
conditiilor.
Calendarul manifestarii
1. Predarea lucrarilor: 5 – 9 noiembrie 2007 intre orele 10 – 16 la sediul UAP
din Timisoara, Str. George Enescu – 1.
2. Jurizarea lucrarilor: 12 – 13 noiembrie 2007.
3. Ridicarea lucrarilor respinse: 14 – 16 noiembrie 2007.
4. Panotarea expozitiei: 18 -19 decembrie 2007.
5. Vernisaj: joi 20 decembrie 2007, ora 14, Muzeul de Arta Timisoara.
6. Ridicarea lucrarilor expuse: 8 – 11 ianuarie 2008, de la sediul UAP
Timisoara. Lucrarile neridicate in intervalul de timp mentionat vor intra in patrimoniul
Asociatiei “Filiala UAP Timisoara”.
Juriul
Presedintele juriului: Viorel Toma – pictor
Constantin Catargiu – grafician
Ion Oprescu – sculptor
Echipa de panotare condusa de: Vlad Corban
Curator: Constantin Raducan
Comitetul de administratie
al Asociatiei “Filiala UAP din Timisoara”

