SALONUL ARTELOR VIZUALE TIMI OARA 2009
MUZEUL DE ART
18 DECEMBRIE 2009 – 14 IANUARIE 2010
Salonul Artelor Vizuale este o manifestare de amploare organizat anual de c tre
Asocia ia “Filiala Uniunii Arti tilor Plastici din Timi oara” cu sprijinul Consiliului Jude ean
Timi , Consiliul Local al Municipiului Timi oara i Muzeul de Art Timi oara. Evenimentul a
oferit de-a lungul timpului o imagine asupra artelor vizuale din vestul rii. i în acest an
evenimentul va avea loc în spa iul rezervat expozi iilor temporare ale Muzeului de Art /Palatul
Baroc din Pia a Unirii/.
Condi ii de participare
In cadrul Salonului Artelor Vizuale 2009 pot expune arti ti plastici membri ai
Asocia iei “Filiala Uniunii Arti tilor Plastici din Timi oara”, al filialelor UAP din regiunea
Banatului, absolven i i studen i în anul terminal ai facult ilor de art .
Datorit spa iului foarte restrins fiecare artist poate prezenta maxim 2 lucr ri realizate
în anul 2009, cu lungimea maxim de 1 metru.
Lucr rile vor avea inscrise pe verso urm toarele date: autor, titlu, tehnic , dimensiuni,
valoare în RON. Lucr rile trebuie s fie înr mate i prev zute cu sistem de prindere. Nu vor fi
admise spre jurizare lucr rile care nu corespund cerin elor men ionate.
Taxa de participare/protocol – 25 RON.
Expozan ii vor completa fi a de participare; semnarea ei confirm acceptarea
condi iilor.
Calendarul manifest rii
1. Predarea fi elor de participare i a CD-urilor cu reproducerile lucr rilor: 3-4
decembrie 2009, la sediul Filialei UAP, str. George Enescu nr. 1
2. Predarea lucr rilor: 14 decembrie 2009 între orele 10-16 la sediul Muzeului de Art
Timi oara, P- a Unirii Nr. 1.
3. Jurizarea lucr rilor: 15 decembrie 2009.
4. Ridicarea lucr rilor respinse: 16 decembrie 2009.
5. Panotarea expozi iei: 16 -17 decembrie 2009.
6. Vernisaj: vernisajul 18 decembrie 2009, ora 17, Muzeul de Art Timi oara.
7. Ridicarea lucr rilor expuse: 15-16 ianuarie 2009, de la Muzeul de Art Timi oara.
Lucrarile neridicate in intervalul de timp men ionat vor intra în patrimoniul Asociatiei “Filiala
UAP Timisoara”.
Juriul
Pre edinte: Petru Gali – pictor
Membrii: Vlad Corban - pictor
Vic Til Adorian - grafician
Ioan Szekernyés - critic de art
Luigi t. Varga - sculptor
Echipa de panotare condus de: Vlad Corban
Curator: Constantin R ducan
Comitetul de administra ie
al Asocia iei “Filiala UAP din Timi oara”

