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Expoziție – concurs
Perioada:
15 iunie - 15 noiembrie 2015
Organizatori: 
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Artă 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași
Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

Înscriere:
15 iunie - 18 septembrie 2015
Trimiterea lucrărilor:
7-18 septembrie 2015 (personal sau prin curier)

Expoziție:
12 - 25 octombrie 2015
Palatul Culturii Iași
Piața Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, Iași
Program: 10:00-18:00 (Luni închis).
 
Deschidere: 
12 octombrie 2015, ora 18:00.



Regulament
Eligibilitatea:
Prima ediție a Bienalei Internaționale de Gravură 
Contemporană , N/E, Iași, 2015, este organizată de către 
Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Universitatea 
de Arte „George Enescu” Iași și Muzeul Național de Artă 
al Moldovei , Chișinau - Rep. Moldova. Concursul este 
deschis pentru artiştii plastici profesioniști, studenții din 
anii terminali și masteranzii instituțiilor de învățământ 
superior artistic, din țară și din străinătate. (Lucrările de 
Licență nu vor � admise).
Participarea este gratuită.
Se admit toate tehnicile tradiționale de imprimare, cu 
dimensiunea hârtiei, minimă 30/40cm și maximă 70/100 
cm; �ecare lucrare trebuie semnată, numerotată și 
datată. Lucrările se vor trimite prin curier, bine ambalate, 
fără ramă, fără passepartout sau sticlă.
Fiecare artist va completa formularul de participare, cu 
litere de tipar, citeț, în romană sau engleză. Datele din 
formular vor � folosite la redactarea catalogului. Prin 
semnarea formularului �ecare artist acceptă regulamen-
tul. 
Solicitanţii pot trimite maxim două lucrări realizate în 
perioada 2013-2015.
Se acceptă numai lucrări neexpuse anterior în cadrul 
altor bienale și care nu au mai fost premiate în cadrul 
altor expoziții.
Participanţii declară pe propria răspundere că deţin 
dreptul de exclusivitate asupra lucrărilor. 

Procedura:
Se va completa  formularul de participare, care se poate 
descărca de pe site-ul Complexului Muzeal 
www.muzeul-moldova.ro și se va trimite pe adresa de  
e-mail contact@muzeul-moldova.ro,  însoţit de pozele 
color ale lucrărilor şi poza autorului (rezolutie 300 dpi). 
Informaţia transmisă prin e-mail va conţine în titlu 
„Bienala Gravură - ediția I, Iași 2015.”
Lucrările vor � livrate personal sau prin curier la adresa 
Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi în perioada 
7-18 septembrie 2015.

Adresa pentru expedierea lucrărilor și a formularelor 
de participare:

  Complexul Muzeal Național „Moldova”  Iași
Piața Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 1
Palatul Culturii
Iași - România 

Persoane de contact:
Valentina Druţu, muzeograf, şef Muzeul de Artă

drutuvalentina@yahoo.com
Mihail Voicu, muzeograf, Muzeul de Arta

mihailvoicu@hotmail.com
Secretariat (tel./ fax): 0040 0232.218383.

Participanţii vor suporta taxele şi cheltuielile de transport 
tur-retur.
Organizatorii nu își  asumă răspunderea pentru deterio-
rarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului.
Participanții sunt rugați să doneze lucrări pentru 
îmbogățirea patrimoniului Muzeului de Artă Iași. 
Lucrările premiate rămân în proprietatea organizatorilor.
Nerespectarea condițiilor regulamentului duce la 
eliminarea artistului din concurs.                                

Juriul:
Juriul va � compus din critici de artă, artiști plastici și 
reprezentanți ai organizatorilor.
Juriul va selecta lucrările și va nominaliza laureaţii 
premiilor Bienalei. Selecția lucrărilor și stabilirea 
premiilor va � realizată în data de 28 septembrie 2015.
Rezultatele selecţiei concursului vor putea � vizualizate 
pe pagina web www.muzeul-moldova.ro

Premiile:
Premiul I – 3000 ron
Premiul II – 2000 ron
Premiul III –1000 ron
Se va realiza un catalog de expozitie.

Date generale:
Organizatorii Bienalei îşi rezervă toate drepturile de a 
fotogra�a și de a prezenta lucrările în emisiuni TV, în 
presă, Internet, broşuri, cataloage, video, �lme, CD și de 
a utiliza datele personale ale artistului.
Toţi participanţii vor primi gratuit un catalog al Bienalei.
Premiile vor � înmânate în data de 12 octombrie 2015, 
în cadrul ceremoniei de inaugurare a expoziţiei.

Dupa data de 25 octombrie 2015 expoziția va � itinerata 
la Muzeul Național de Artă al Moldovei - Chișinau, Rep. 
Moldova, pe spesele organizatorilor.

După închiderea expoziţiilor lucrările vor � expediate de 
către organizatori prin curierat (pe spesele participantu-
lui) sau ridicate de către �ecare participant în termen de 
5 luni, de la închiderea expozitiei.

Formularul de participare completat împreună cu 
fotogra�ile color ale lucrărilor și artistului (cu inscripţia 
Bienala-Iași 2015) vor � trimise pe adresa:
contact@muzeul-moldova.ro

Formularul de participare poate � descărcat de pe 
site-ul www.muzeul-moldova.ro
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