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Bacău, Str. 9 Mai nr. 7, Tel./fax: 0234 / 512444; www.cmiabc.ro;  

 e-mail: muzeuistorie_bacau@yahoo.com; muzeuldeartabacau@yahoo.com  
 

 

INVITAŢIE - REGULAMENT  

„SALOANELE MOLDOVEI” - Ediţia a XXVI-a 
 

SCOPUL MANIFESTĂRII 

Expoziţia - concurs de artă contemporană „Saloanele Moldovei - ediţia a XXVI-a” îşi propune integrarea artiştilor plastici 

contemporani într-un climat spiritual naţional, precum şi promovarea talentelor autentice. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

Sunt invitaţi să participe artişti plastici profesionişti - membri titulari şi stagiari ai UAP din România şi Republica Moldova. 

Fiecare artist plastic poate participa cu o lucrare, realizată în ultimi doi ani, la una din cele patru secţiuni: pictură, grafică - foto - 

media, sculptură şi artă decorativă.  

Nu se acceptă lucrări expuse anterior în cadrul Expoziţiei - concurs „Saloanele Moldovei”. 

Dimensiunile lucrării nu vor depăşi: pictură, grafică, grup compoziţional - 150x150 cm, sculptură - 120x120x120 cm, artă 

decorativă - 200x200 cm. 

Fiecare lucrare va fi semnată pe verso (în clar cu majuscule) şi etichetată cu titlu, tehnică, dimensiuni, adresă şi telefon de 

contact. 

 

PREDAREA LUCRĂRILOR: 

În perioada 16 mai - 20 iunie 2016,  la Galeriile „Alfa”, str. Mărăşeşti, nr. 12, cod poştal 600015, Bacău.  

Participanţii din Bucureşti sunt rugaţi să ia legătura cu dl. Mihai Precup – Serviciul de Expoziții – tel. 0758 247491.  

 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR: 

Bacău:   Vernisaj: 14 iulie 2016 - Galeriile „Alfa”. Expoziţia va fi deschisă la Galeriile „Alfa”, Galeriile „Frunzetti”,                           

                     Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”, Galeria „Hol”. 

Chişinău:   Vernisaj: 31 august 2016 - Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”.        

 

JURIZAREA: 

Va avea loc la Bacău în perioada 23 - 24 iunie 2016. 

 

PREMII:  

Premiile, oferite de instituţii de cultură şi administrative din România şi Republica Moldova, vor fi înmânate în cadrul 

vernisajelor de la Bacău  şi Chişinău. 

 

ALTE PRECIZĂRI: 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a reproduce şi publica lucrările participante la expoziţie în scopuri promoţionale. 

Se va edita un catalog al expoziţiei, care va fi trimis fiecărui participant. 

Costul trimiterii lucrărilor va fi suportat de fiecare participant. 

Costul returnării lucrărilor trimise prin poştă sau prin curierat va fi suportat de organizatori.  

Participanţii sunt rugaţi să foloseasca adrese din localităţi cu reprezentanţă a firmelor de curierat. 

Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor trimise prin poştă sau curierat. 

Lucrările vor fi returnate şi/sau retrase de participanţi în cel mult două luni de la închiderea expoziţiei. 

Participarea lucrărilor în concurs se va face în urma selecţiei făcute de către juriu. 

Lucrările nominalizate vor fi reproduse în catalogul expoziţiei. 

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Centrului de Cultură          

„George Apostu” Bacău şi Muzeului Naţional de Artă Chişinău. 

 

RELAŢII SUPLIMENTARE: 

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău:  

Dionis Octavian Puşcuţă - 0744 177960, Marcela Gavrilă - 0740 241044 

 

COORDONATORI DE PROIECT: 

Prof. Mariana Popa: manager Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 

Dumitru Bolboceanu: preşedinte Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova 

Dionis Octavian Puşcuţă: şef-secţie Muzeul de Artă Bacău 
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