
Regulament
ediţia a VIII-a Noiembrie 2021 – Ianuarie 2022

Bienala Internatională de Artă,  Meeting Point – Arad Biennial 2021
este deschisă pentru toţi artiştii plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunii 
Artistilor Plastici din România  precum şi artistilor profesionisti din strainatate.
Organizatori,
 Asociaţia ,,Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România “

Finanțatori:
– Asociaţia ,,Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România

– Primăria Municipiului Arad  prin Centrul Municipal de Cultură Arad

Parteneri:
– Uniunea Artiştilor Plastici din România

– Consiliul Judeţean Arad

– Universitatea “Aurel Vlaicu”Arad, Facultatea de Design

– Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Arte si Design Timisoara

Obiective:
Întâlnirea în cadrul unei manifestări de cultură de anvergură – Bienala 
Internationala de arta Meeting Point – Arad Biennial 2021 , a unor opere 
reprezentative din creaţia artiştilor contemporani.
Participarea la bienală se face conform regulamentului acceptat.

Bienala Internaţională de la Arad, în cele 7 ediţii precedente, şi-a conturat un profil
propriu, sub aspectul orientării artei contemporane.

Fundamentală ca propunere, rămâne păstrarea celor trei medii tradiţionale majore 
de exprimare plastică: pictură, sculptură şi grafică.
Condiţiile de participare:

•Expoziţia este deschisă pentru toţi artiştii plastici, membri titulari şi stagiari ai 
Uniunii Artistilor Plastici din România,  precum şi artistilor profesionisti din 
strainatate.
•Înscrierea la expoziţie se va face online în perioada 23.09 – 10.10..2021 pe adresa 
de e-mail:  art_galeriadelta@yahoo.com în baza următoarelor documente:
•Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare;
•Imagini digitale color ale lucrărilor în format JPG, cu o rezoluţie de minim 300 
DPI; Calitatea imaginilor trimise trebuie să corespundă originalului lucrărilor;
•Selecţia lucrărilor se face de către juriul expoziţiei – pe baza imaginilor şi a 
formularelor trimise de participanți;



•Juriul îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerinţelor 
expoziţiei;

•Rezultatul jurizarii va fi comunicat  in perioada  18-19.10.2021 pe prin e-mail.
•Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 23.10-01.11.2019 pe adresa 
Galeria Delta, str. Mihai Eminescu nr.2, Arad.
•NU SE ADMITE TRIMITEREA LUCRARILOR CU POSTA ROMÂNA.
•Fiecare artist poate participa cu maxim 2 lucrari la categoriile pictura, grafica sau
sculptura.

Organizatorii își rezervă dreptul de a invita nominal selectiv câteva personalități 
artistice care au un merit indirect în susținerea acestui eveniment.

•Contact:
art_galeriadelta@yahoo.com
Maria Furnea – 0728 105 008
Telefon Galeria Delta –0257 281 371

Vernisajul va avea loc in data de 11 noiembrie 2021, la Galeria Delta Arad.
Lucrări:
Pictură: pictura de sevalet, panza pe sasiu, dimensiunea maximă: 200×200 cm 
(inclusiv ramă)
Sculptură: material definitiv, lemn, piatră, metal, etc. rezistente la transport, care 
pot fi manipulate in galerie. Nu mai grele de 40 kg
Dimensiunea maximă: h=200 cm

Grafică: tehnicile tradiţionale de gravură (gravură în cupru – copper engraving, 
aquaforte – etching, ac rece – dry point, acvatinta – aquatint, vernis moale – soft-
ground, mezzo-tinta, xilografie – wood cut, linogravură – lino cut, litografie – 
lithography, serigrafie – serigraphy) sau desene originale în creion, tuş, cărbune, 
tehnici mixte,sau CGD (Computer Grafic Design) etc.
Dimensiunea maximă a hartiei: 50×70 cm.

Lucrările de pictură și grafică vor fi prezentate corespunzător, în vederea expunerii 
(cu dispozitiv de prindere, înrămate sau cu canturile finisate ).

Lucrarile de gravura se vor trimite fara a fi inramate si fara passepartoue.
Fiecare lucrare, indiferent de mediu, va avea pe spate o etichetă care va conţine 
obligatoriu urmatoarele informaţii despre artist şi despre lucrare:

nume, prenume, adresa poştală şi electronică, semnătura de artist, titlul lucrării, 
tehnică, dimensiuni, anul execuţiei.

mailto:art_galeriadelta@yahoo.com


Taxa de participare: 100 lei pentru artistii din Romania sau 30 euro pentru 
participantii din strainatate.
Taxa de participare se va achita la BCR, in contul : RO69RNCB0015030321540001 
sau direct in coletul cu lucrarile.
In coletul cu care se expediază lucrarile, se va trimite si o copie dupa dovada 
achitarii taxei de participare daca aceasta s-a efectuat prin banca.
Artistii din Arad pot plati taxa de participare la sediul Galeriei Delta in perioada 
23.10-1.11.2021 intre orele 11-16.

Locațiile expoziției:
Galeria de Artă DELTA, str. Mihai Eminescu, Nr.2

Galeria de Artă ALFA , b-dul Revolutiei, Nr.90

Teatrul Clasic “Ion Slavici” Arad

Organizatorii îşi rezervă dreptul reproduceri si difuzarii lucrărilor expuse.

Obligaţiile organizatorilor:
•Realizarea catalogului. Fiecare participant va primi un catalog.
•Furnizarea corectă a datelor de participare la eveniment.

•Verificarea stării lucrărilor în momentul recepţiei. Organizatorii vor informa  
participantul de eventualele deteriorări ale lucrărilor survenite în timpul 
transportului.

•Asigurarea depozitării şi manipulării lucrărilor în cele mai bune condiţii pe 
întreaga perioadă a evenimentului.

•Organizatorii nu răspund de deteriorarea lucrărilor pe timpul transportului.

•Organizatorii se angajează să asigure diseminarea evenimentului

•filmul evenimentului, fotografii, reproduceri după lucrări, dtp;

•textele critice, precum şi traducerea acestora;

•promovarea evenimentului în mass-media.

Obligaţiile participanţilor:
•Respectarea termenului de trimitere a lucrărilor si a Fisei de participare in 
format electronic;
•Transmiterea lucrarilor in termenul stabilit in regulament;
Ambalarea corespunzătoare a lucrărilor;



•Asumarea deteriorării lucrărilor pe timpul transportului tur-retur;
Participanţii vor suporta costul transportului lucrărilor tur-retur.
Nu raspundem de deterioratea lucrarilor in timpul transportului.

 Cu respect,
 Director proiect – Curator, Prof. univ. dr.Dumitru Şerban


