Organizator : MUZEUL DE ARTĂ MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ „PAVEL ȘUȘARĂ”
Partener : DAVINO
SALONUL DE MINIATURĂ
Ediția I, 5 decembrie 2019 – 5 februarie 2020
București
ORGANIZATOR: MUZEUL DE ARTĂ MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ „PAVEL ȘUȘARĂ”
Salonul de miniatură a MAMCO Pavel Șușară se va desfășura pe durata a două luni (5
decembrie 2019 - 5 februarie 2020), in spațiile Muzeului de Artă Modernă și Contemporană
Pavel Șușară, Intrarea Viitorului nr. 4.
Salonul se adresează tuturor artiștilor profesioniști.
Partener oficial este Davino.
Cuvântul cheie al acestui salon, care va genera tematica, este ”Exist!”.
Selecția artiștilor se va face prin jurizarea propunerilor primite în urma Call for Artists.
Se vor acorda trei premii, fiecare în valoare de 1.000 de euro, iar lucrările câștigătoare vor
intra in patrimoniul Davino și fi reproduse, in funcție de necesități, pe etichetele unei serii
limitate de vin.
Artiștii pot participa cu 2 lucrări.
Artiștii pot dona o lucrare sau ambele lucrări ori pot solicita returul ramburs al lucrarilor
nedonate, la inchiderea expoziției .
A. CONDIŢII DE PARTICIPARE
1. La Bienală pot participa toți artiștii profesioniști din România, inclusiv studenți la arte.
2. În cadrul expoziției pot fi înscrise lucrări indiferent de anul de execuție, cu condiția să
corespundă temei Salonului și să îndeplinească următoarele criterii tehnice:
- sunt acceptate lucrări executate în toate tehnicile și tipurile de materiale
- lucrările vor avea dimensiunea de 20 x 15 cm, orientarea fiind la alegerea artistului, iar pentru
lucrările video durata va fi de 30 de secunde.
- sunt acceptate numai lucrări parietale, neînrămate
- lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități estetice cât și rigoare tehnică;
- lucrări înscrise trebuie să fie complete și gata de expunere
- lucrările înscrise trebuie să fie din materiale neperisabile.
3. Artiștii se pot înscrie pentru Salonul de miniatură cu două lucrări care să corespundă
criteriilor menționate anterior.
4. Înscrierea pentru Salonul de miniatură se va face online în perioada 1 octombrie – 10
noiembrie 2019 pe adresa de email salonuldeminiatura@gmail.com
5. Înscrierea pentru Salonul de miniatură se va face pe baza următoarelor acte:
- Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word)
- 2 imagini digitale color ale lucrării, una de ansamblu și alta de detaliu. Dimensiunile fiecărei
imagini digitale trebuie să fie A4. Acestea trebuie să fie în format JPG și să aibă o rezoluție de
300 DPI. Calitatea imaginilor trimise poate influența rezultatul jurizării;
- Un rezumat al CV-ului actualizat, de maxim o pagină (document Word);

7. Prin formularul de înscriere autorii își dau acordul pentru utilizarea materialelor trimise, în
scopul promovării Salonului de miniatură . Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi
returnate, ele intrând în arhiva organizatorilor.
8. Jurizarea lucrărilor se va face pe baza imaginilor trimise de către artişti.
9. Juriul, alcătuit din artiști, critici de artă și un reprezentant al partenerului, va decide, prin
opinie majoritară, care sunt lucrările admise si care nu corespund exigentelor Salonului…
10. Rezultatul jurizării va fi comunicat autorilor prin e-mail, în perioada 11 – 12 noiembrie
2019.
4. Artiștii selectați trebuie să achite taxa de înscriere de 200 lei în contul specificat în
scrisoarea de selecție și să atașeze dovada plății în coletul trimis.
11. Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 13 noiembrie – 22 noiembrie 2019 pe
adresa de contact: Muzeul de Artă Modernă și Contemporană ”Pavel Șușară”, Intrarea
Viitorului nr.4, sector 2, cod poștal 020619, București.

B. RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORILOR
Organizatorul îşi asumă următoarele:
1. Conceperea și realizarea expoziţiei cu lucrările selecţionate în urma jurizării.
2. Informarea corectă asupra datelor de organizare a expoziţiei.
3. Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora
4. Promovarea expoziţiei la nivel local naţional şi internaţional.
5. Vernisajul expoziţiei
6. Returnarea lucrărilor în limitele calendarului stabilit .
7. Realizarea unul catalog al carui tiraj va acoperi numărul participanților, iar fiecare artist
selectat va primi câte un exemplar
8. În urma jurizării se vor acorda 3 premii în valoare de 1000 de euro fiecare, celor mai bune
3 lucrări
C. RESPONSABILITĂŢILE PARTICIPANŢILOR
Participanţii îşi asumă următoarele:
1. Respectarea tuturor condiţiile de participare;
2. Trimiterea tuturor materialele solicitate de organizatori;
3. Respectarea calendarului expoziţional;
4. Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în
timpul transportului, precum și anexarea unui plic cu adresa proprie la destinatar pentru a nu
se crea probleme la returnare
5. Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a
lucrării;
6. Artiştii care îşi predau singuri lucrările la adresa indicată trebuie să se încadreze în perioada
stabilită de calendarul expoziţiei.
CALENDARUL EXPOZIŢIEI
DATA LIMITA PENTRU ÎNSCRIERE
1 Octombrie - 10 noiembrie 2019
DATA LIMITA PENTRU RĂSPUNSUL JURIZĂRII

12 noiembrie 2019
INTERVALUL DE PRIMIRE A LUCRĂRILOR
13 Noiembrie - 22 Noiembrie 2019
DURATA EXPOZIŢIEI 5 decembrie 2019 - 4 februarie 2020
INTERVALUL DE RETURNARE AL LUCRĂRILOR 6 februarie - 20 februarie 2020
ALTE OBSERVAŢII
1. Lucrările expuse nu vor fi comercializate pe durata expoziţiei
2. Jurizarea lucrărilor presupune acordarea celor trei premii
3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea acelor lucrări care diferă de imaginea
trimisă spre jurizare.
CONT VIRAMENT TAXA PARTICIPARE:
FUNDATIA PENTRU ARTA MODERNA SI CONTEMPORANA PAVEL SUSARA
CUI 39620121
Cif:39620121
Nrc:40/13355/2018
Adresa:BUCURESTI str.INTRAREA VIITORULUI nr.4
IBAN RO75DAFB108000273635RO01
Informaţii suplimentare legate de expoziţie puteţi obţine de la următoarele persoane de
contact:
DALINA BĂDESCU – dalina.badescu@gmail.com, 0730.245.010
Adresa mail depunere fișe de înscriere: salonuldeminiatura@gmail.com

