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Secţia Grafică a Uniunii Artiştilor Plastici din România intenţionează să organizeze în
Bucureşti expoziia
GRAFICA ROMÂNEASCĂ 2015

Manifestarea doreşte să continue ediţiile omonime din 2011, 2012, 2013, 2014, vernisate în
capitală la Galeriile Căminul Artei şi Simeza, galerii ale Uniunii Artiştilor Plastici din
România, expoziii prezentate pe principale canale media: Radio Romania Cultural, în presa
culturală şi de specialitate pe situri culturale.
Aria geografică din care provin artiştii Salonului s-a lărgit mult, ea acoperă numeroase
oraşe din ţară, cît şi din câteva din ţări europene în care îşi desfăşoară activitatea artişti
originari din România.
Ediia din 2014, a fost cu 50 % mare decit ediia din 2013 reunind, 155 de lucrări de
grafică a 80 de artişti din ţară și străinătate. Artiştii provin din 24 de centre artistice din ţară,
dar şi din Germania, Italia şi Ungaria.
Un fapt îmbucurător este şi prezenţa, alături de cunoscuţi graficieni, a numeroşi tineri artişti
în plină afirmare, a căror participare a devenit constantă şi stimulativă, unii neratând nici una
dintre cele patru ediţii ale Salonului.
Deschisă deopotrivă tehnicilor clasice precum și celor contemporane, GR aduce laolaltă
artiști din generaii și locuri diferite, relevând astfel pulsul tendinelor stilistice și tehnice,
dezinhibate de constrângeri tematice.

Catalogele color bilingve, român-englez / singurele tipărite după 1989 /, în condiii grafice
deosebite și videoproiecia de la ultima ediie, ce reunește momentele importante ale
manifestării, precum și portretele și lucrările artiștilor prezeni, vin să completeze imaginea
de ansamblu și informaiile despre expoziie.
Cataloagele au intrat în colecia principalelor biblioteci și instituii de artă din ară, dar și din
străinătate.
Trei variante virtuale ale expoziilor, ce au putut fi accesate pe internet din ori ce parte a
planetei au insoit ediiile anterioare, singurele de acest gen folosite în galeriile UAP.
Grafica Românească, a fost deschisă și în alte centre: în 2011 la Galeriile Dana din Iași,
iar în 2014 la Muzeul de Artă al Moldovei din Chișinău.
Au scris și au vorbit despre GR: Adrian-Silvan Ionescu, Mihai Plămădeală, Aurelia
Mocanu, Marin Gherasim, Ioan Cuciurcă, Constantin Hostiuc, Ioana Malamen, Nicolae Popa
/ Chișinău /, Teodor Zbârnea / Chișinău /, etc.
Continuarea manifestării și în acest an ar aduce un plus de vizibilitate, credibilitate și
consistenă fenomenului artistic contemporan atât în ară cît și în străinătate și ar fi un pas
important pentru o viitoare deschidere internaională.
Organizarea unei expoziţii de o asemenea amploare necesită un important efort conceptual,
managerial şi mai ales, financiar, pe care UAP nu-l poate susine singură.
Ioan Cuciurcă
Coordonator Proiect
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ORGANIZATOR
Filiala de Graficã a Uniunii Artiºtilor Plastici din România

COMITET DE SELECÞIE
Lucrãrile destinate expoziþiei vor fi evaluate de un comitet
de selecelecþie format din 5 artiºti.
EXPOZIÞIE
09 dec. 2015 - 10 ian. 2016
Bucureºti: Galeria Simeza ºi Galeria Cãminul Artei
CATEGORII
Gravurã, desen, acuarelã, tehnici digitale, tehnici mixte

PARTICIPANÞI
Membrii UAP din România, precum si absolvenþii ai
institutelor de artã din þarã ºi strãinãtate .
Invitaþi - Sperãm în participarea unui grup de artiºti
de prestigiu din strãinãtate.

PREZENTAREA LUCRÃRILOR
Artistul / grupul de artiºti / poate depune maximum trei
lucrãri, nu mai vechi de anul 2013. Dimensiunea lucrãrilor
originale prezentate, înrãmate pentru expoziþie, nu va
depãºi, pe latura mare, 120 cm.
Comitetul de selecþie va opera alegerea ghidându-se dupã
documentele digitale ale lucrãrilor ce vor fi trimise, sau
depuse, sub forma de CD, împreunã cu fiºa de înscriere 1,
la adresa:
Uniunea Artiºtilor Plastici din România
Str. Bãiculeºti, nr. 29, Bucureºti, Sector 1
RO – 013195, România
Cu menþiunea: pentru Grafica Româneascã 2015.
Plicurile vor fi trimise sau depuse pe adresa UAP între:
1 iulie–14 septembrie 2015
CD-ul va cuprinde urmãtoarele fiºiere:
1. Fiºier JPG cu imaginile lucrãrilor: dimensiune A4,
model RGB, rezoluþie 300 dpi , jpg.
2. Fiºier TIFF cu imaginile lucrãrilor, de foarte bunã
calitate. Dimensiune: A5, model CMYK, rezoluþie 300 dpi,
TIFF.
3. Fiºier TIFF cu o fotografie-portret (4×5cm), de bunã
calitate a autorului lucrãrii, model CMYK, rezoluþie 300
dpi, TIFF.
4. Fiºier cu fiºã de înscriere 1, cuprinzând numele, data
naºterii, datele de contact ale autorului, dimensiunile
(înãlþime × lãþime / cm), anul realizãrii lucrãrii , titlu.
Fiºa completatã va fi printatã ºi ataºatã CD-lui.
In mod excepþional sunt admise ºi imagini foto de foarte
bunã calitate, dimensiune A5, însoþite de fiºa de înscriere 1
SELECÞIA
Rezultatul selecþiei urmând a fi comunicat în
28 septembrie 2015, la adresa:
www.uap.ro, în zona de meniu - Grafica Româneascã 2015

PREZENTAREA LUCRÃRILOR PENTRU EXPOZIÞIE
Lucrãrile originale selectate vor fi trimise înrãmate / preferabil
cu geam de stiplex / ºi cu sistem de prindere - fãrã valoare
comercialã - la adresa:
Uniunea Artiºtilor Plastici din România, pânã la data de
25 noiembrie, sau predate personal în zilele de
23, 24, 25 noiembrie 2015 la aceiaºi adresã între orele 9-16
Fiºa de înscriere 2 va fi completatã în dublu exemplar. Un
exemplar se va lipi pe spatele fiecãrei lucrãri, jos, în colþul din
dreapta, celãlalt exemplar urmând a fi predat organizatorilor.
TAXA DE PARTICIPARE la manifestare, în valoare de 100 lei,
va fi achitatã la caseria UAP, sau în contul: Uniunea Artiºtilor
Plastici din România - Bucureºti, sect.1, str. Bãiculeºti nr. 29
Cont: RO83BACX0000003005108002 - Unicredit Þiriac sucursala N. Titulescu.
REGULI
1. Datele din formular vor fi utilizate în catalogul expoziþiei.
Organizatorii nu îºi asumã rãspunderea pentru datele înscrise de
artist în formularul de participare.
2. Organizatorii au dreptul de a reproduce, fãrã platã, lucrãri
din catalogul expoziþiei în scop de informare, marketing ºi
educaþional, sã punã imaginile la dispoziþia publicului prin
internet ori prin alte reþele de informare.
3. Deciziile comisiei de selecþie sunt definitive.
4. Organizatorii îºi rezervã dreptul de a nu accepta lucrãri care
ar putea aduce atingere principiilor morale sau culturii.
5. Organizatorii nu îºi asumã rãspunderea pentru deteriorarea
lucrãrilor în timpul transportului.
6. Pe întreaga duratã a expoziþiei, participanþii nu îºi pot
retrage lucrãrile.
7. Netrimiterea lucrãrilor selecþionate pentru expoziþie va fi
penalizatã prin retragerea dreptului de participare la urmãtoarele douã ediþii.
VERNISAJ
Autorii lucrãrilor, iubitorii de artã, presa, sunt invitaþi la
vernisarea expoziþiei în data de
9 decembrie, ora 18, la Galeria Cãminul Artei din Bucureºti.
RETURNAREA LUCRÃRIOR
12–18 ianuarie ‘16 de la adresa la care lucrãrile au fost
predate. La cerere, ele pot fi returnate printr-o firmã de curierat
cu plata la destinaþie. Lucrãrile neridicate în aceast termen vor
intra în patrimoniul UAP. Artiºtii pot dona lucrãri ce vor intra în
patrimoniul UAP.
CATALOG
Catalogul expoziþiei va costa 8 euro exemplarul, pentru
expozanþi ºi 10 euro pentru neexpozanþi.
INFORMAÞII
Uniunea Artiºtilor Plastici din România
Str. Bãiculeºti, nr. 29, Bucureºti, Sector 1, RO–013195,
România
fax: 021 212 79 58, http://www.uap.ro, e-mail: office@uap.ro
Mirela Carabaº tel.: 021 212 79 58; mob.: 0723 60 76 41
Mihai Precup tel.: 021 212 58 34; mob.: 0758 24 74 91
Ioan Cuciurcã – coordonator proiect, tel.: 021 340 93 96;
Mob.: 077 09 55 673
E-mail: graficaromaneasca@gmail.com

F I Æ E D E

Prin curier-platã destinatar
Donaþie pt UAP

Prin curier-platã destinatar

Tehnica
Tehnique

Tel
Phone

Prenume
First name

E-mail
E-mail

Donaþie pt UAP

Accept condiþiile ºi regulile.
I accept the rules and regulations.

DATA ªI SEMNÃTURA
DATE AND SIGNATURE

Lucrãrile neridicate în termen de doua sãptãmini de la inchiderea expo vor intra in patrimoniul UAP

Personal

Ridicarea lucrãrilor:

Data
Date

Dimensiuni: înãlþime x lãþime / cm
Size: verticalx horizontal / cm

Titlul lucrãrii
Tittle of the work

Data ºi locul naºterii
Date and Place of birth

Country

Tara

Adresa
Address

Nume
Family name

Completaþi cu litere de tipar ºi lipiþi eticheta pe spatele fiecãrei lucrãri, în colþul din drepta jos
Fill in with capitals and fix copit to the lower-right on the back of each work

Preþ
Price
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G R A F I C A R O M Â N E A S C Ã 2 0 1 5

F I Æ E D E

DATA ªI SEMNÃTURA
DATE AND SIGNATURE

GR 15

Accept condiþiile ºi regulile.
I accept the rules and regulations.

Lucrãrile neridicate în termen de doua sãptãmini de la inchiderea expo vor intra in patrimoniul UAP

Personal

Ridicarea lucrãrilor:

Tehnica
Tehnique

Prin curier-platã destinatar

Tehnica
Tehnique

Tel
Phone

Prenume
First name

E-mail
E-mail

Donaþie pt UAP

Preþ
Price

Î N S C R I E R E 2

DATA ªI SEMNÃTURA
DATE AND SIGNATURE

FA R Ã V A LO A R E C O M E R C I A L Ã

Uniunea Artiºtilor Plastici din România
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Expeditor:

Accept condiþiile ºi regulile.
I accept the rules and regulations.
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