SALONUL ARTELOR VIZUALE TIMISOARA 2010
MUZEUL DE ARTĂ
7 DECEMBRIE 2010 – 6 IANUARIE 2011

Salonul Artelor Vizuale este o manifestare de amploare organizată anual
de către Asociaţia “Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din Timişoara” cu
sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, Consiliul Local al Municipiului
Timişoara şi Muzeul de Artă Timişoara. Evenimentul a oferit de-a lungul
timpului o imagine asupra artelor vizuale din vestul ţării. Şi în acest an
evenimentul va avea loc în spaţiul rezervat expoziţiilor temporare ale
Muzeului de Artă /Palatul Baroc din Piaţa Unirii/.

Juriul va acorda premiul Salonului „Primus inter pares”.
Condiţii de participare
În cadrul Salonului Artelor Vizuale 2010 pot expune artişti plastici
membri ai Asociaţiei „Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din
Timişoara”, ai filialelor UAP din regiunea Banatului, absolvenţi şi
studenţi în anul terminal ai facultăţilor de artă.
Datorită spaţiului foarte restrâns fiecare artist poate prezenta maxim 2
lucrări realizate în anul 2010, cu lungimea maximă de 1 metru.
Lucrările vor avea înscrise pe verso următoarele date: autor, titlu,
tehnică, dimensiuni, valoare în RON. Lucrările trebuie să fie înrămate
şi prevăzute cu sistem de prindere. Nu vor fi admise spre jurizare
lucrările care nu corespund cerinţelor menţionate.
Taxa de participare/protocol – 30 RON. Artiştilor a căror lucrări nu
vor intra de loc în expoziţie li se vor restitui 50% din sumă.
Expozanţii vor completa fişa de participare; semnarea ei confirmă
acceptarea condiţiilor.

Calendarul manifestării
2 decembrie 2010 între orele 10 – 17
Predarea lucrărilor, precum şi a fişelor de participare şi a CDurilor cu reproducerile lucrărilor: la sediul Muzeului de Artă
Timişoara, P-ţa Unirii , Nr. 1.
3 decembrie 2010
Jurizarea lucrărilor.
4 decembrie 2010
Ridicarea lucrărilor respinse:.
4-6 decembrie 2010
Panotarea expoziţiei:.
7 decembrie 2010, ora 18
Vernisaj la Muzeul de Artă Timişoara.
13-14 ianuarie 2010
Ridicarea lucrărilor expuse de la Muzeul de Artă Timişoara.
Lucrările neridicate în intervalul de timp menţionat vor intra în patrimoniul
Asociaţiei “Filiala UAP Timişoara”.
Juriul: Preşedintele juriului:
Ciprian Radovan – pictor şi critic de artă
Membri:
Daniel Apostu – grafician
Remus Irimescu – sculptor
Rafael Mateiaş – pictor
Valentina Ştefănescu – artist decorator
Echipa de panotare condusă de: Vlad Corban, vicepreşedinte al UAPT
Curator: Ciprian Chirileanu, vicepreşedinte al UAPT
Consiliul de administraţie
al Asociaţiei “Filiala UAP din Timişoara”
Ioan Szekernyés
preşedinte, critic de artă
Ciprian Chirileanu vicepreşedinte, grafician
Ioan Iovan vicepreşedinte, istoric şi critic de artă
Andreea Foanene vicepreşedinte, pictor
Vlad Corban vicepreşedinte, pictor

