EIBAB
(6th European International Book Art Biennale)
A 6-a Bienală Internațională Europeană de Carte Obiect 2022
CONTROVERSE
Curator: Dorothea Fleiss
Locaţie: Muzeul Castelul Karoly, Carei, Romania.
Perioada expoziţiei: 03.08 - 12.08.2022.
Organizatori:
DFEWA e. V. Dresden, Germania / DFEWA Carei, Romania
Eligibilitate
Toți artiștii si studenții din întreaga lume, fără restricții cu privire la vârstă sau specialitate, sunt
eligibili să aplice.
Procedura de aplicare
Procedura de aplicare se va face în patru etape, după cum este descris mai jos:
Etapa I.: Trimiterea materialelor de aplicare
Termen limita: 30 iunie 2022 - exclusiv online prin e-mail la: eibab@web.de








Materialele de care sosesc după această dată nu vor fi examinate.
Pentru a participa la această ediție, vă rugăm să trimiteți următoarele materiale:
Nu mai mult de 3 Imagini digitale ale lucrărilor pentru expoziție - 300 dpi în format jpg.
CV - scurt, 100 de cuvinte în doc. format în engleză și web dacă există. Aceste informații
sunt importante pentru catalog și prezentarea web, nu pentru selecție.
Fotografie personală - 300dpi. în format .jpg
Completat în formularul de cerere - titluri, dimensiuni și descriere suport / tehnică.
Dimensiunea reală a lucrărilor pentru această expoziție nu trebuie să depășească 50/50 /
50cm.
Rezultatele selecției vor fi, trimise către artiștii selectați prin e-mail pe 03 iulie 2022, dacă pe
formularul de cerere este indicată o adresă de e-mail.

Etapa a II.:
Trimiterea lucrărilor originale selectate în Etapa 1- doar prin curier ( NU POSTA) sau predate
personal intre 10- 17 Iulie 2022 la adresa care va fi anunţatӑ ȋn urma selecţiei.






Pe colet se va menţiona – FĂRĂ VALOARE COMERCIALĂ.
Organizatorul nu este responsabil pentru pierderile sau pagubele suferite în timpul
transportului.
Lucrările acceptate trebuie trimise prin curier sau predat personal la adresa care va fi
anuntata in urma selectiei.
Costurile de expediere le suportă ȋn totalitate artistul
Toate lucrările selectate trebuie să fie etichetate lizibil cu titlurile, dimensiunile, material și
data operei.

Taxa de participare pentru artiștii selectati din România este de 30 de RON. Vă rugăm să o
plasați în plic inchis și să o trimiteți împreună cu lucrarea dvs.
Studenții sunt scutiți de taxa.
Etapa a III. - Expoziția
• Datele expoziției sunt 3 - 12 august 2022 la Muzeul Castelului, Carei, Transilvania, România
• Știrile expoziționale vor fi publicate în toate mass-media și în ziare
• Dacă unii dintre artiștii selectați ar dori să vină la deschidere, informați organizatorii.
Etapa a IV.:
 Toți solicitanții vor primi lucrările lor până la sfârșitul anului 2022.
Condiții pentru returnarea lucrărilor:
 Dacă artistul dorește să doneze lucrările organizatorilor, acest lucru trebuie menționat pe
formularul de înscriere, verificând DA sau NU. EIBAB va prezenta o selecție reprezentativă a
lucrărilor donate in expoziții speciale din alte orașe din România și din străinătate. Scopul
acestor expoziții este de a arăta direcții și stiluri diferite. Toți artiștii vor fi informați despre
aceste planuri de viitor. Lucrările donate nu pot fi returnate. Ele aparțin EIBAB. Formularul de
înregistrare este un contract.
Juriu
Selecția va fi făcută de un juriu internațional de experți în artă. Deciziile juriului sunt definitive.
Reguli de publicare:
• EIBAB își rezervă dreptul de a fotografia toate lucrările, de a le face publicitate și de a le publica
• Toți artiștii participanți vor fi prezentați pe site-ul EIBAB www.eibab.blogspot.com .
Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: eibab@web.de

Vă rugăm să completați o etichetă pentru lucrarea selectată, inclusiv o mică fotografie alb-negru a lucrării și puneți-o pe
spatele lucrării sau împreună cu lucrarea

EIBAB
( European International Book Art Biennale)
Office: Kamenzer Straße 29, 01099 Dresden, Email: eibab@web.de

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE

Nume ________________________________________________________________
Prenume______________________________________________________________
Adresa________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Țară__________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Homepage_____________________________________________________________
Tel.:__________________________________________________________________
Data nașterii_______________________ Locul________________________________
Educaţie_______________________________________________________________

Vă rugăm să completați o etichetă pentru lucrarea selectată, inclusiv o mică fotografie alb-negru a lucrării și puneți-o pe
spatele lucrării sau împreună cu lucrarea

EIBAB
( European International Book Art Biennale)
Office: Kamenzer Straße 29, 01099 Dresden, Email: eibab@web.de

Titlul lucrării_________________________________________________________
Numele autorului_____________________________________________________
Material___________________________________________Anul______________
Dimensiune______________________________________Preț________________

Donează DA/NU (Te rugăm să folosești DA sau NU).

Accept regulile si regulamentele E.I.B.A.B. 2022 (Bienala internațională europeană de artă a cărții)

eibab@web.de

Semnătura

