
Uniunea Artiștilor Plastici Din România - Filiala Iași

TexpoART - NEW REALITIES Ediția a VI-a  Mai 2023

Parcurgem o perioadă dificilă, plină de incertitudini, cu o nesiguranță socială în care toți ne-

am pus întrebări existențiale, poate că a venit totuși momentul ca lumea să-și adune iarăși forțele

și să pornească mai departe. Au fost învățate niște lecții, despre încredere, despre importanța 

scării de valori, despre priorități, personale și sociale? Aceste orizonturi surprinzătoare, aproape 

post-apocaliptice, marcate de pandemie, de criza economică, de cursa înarmărilor și de ororile 

războiului impun și o restructurare a vocabularului artistic, în situația în care, peste tot, fondurile 

alocate artei și culturii sunt mereu mai mici. Cu atât mai mult este necesară, așadar, reevaluarea 

adaptării la noile condiții, văzută ca un act de inteligență pentru supraviețuire.

Această ediție a Trienalei Internaționale de Artă Textilă TexpoART are ca temă principală 

NEW REALITIES, ca nouă atitudine față de situația actuală, indiferent de semnificațiile ei. 

Transpuse în arta textilă, eforturile creative de adaptare presupun abordări îndrăznețe, 

neconvenționale sau depășind limitele tradiționalismului, fie ca tehnică, fie ca sistem de 

organizare compozițională, care să surprindă dinamica și transformările lumii contemporane în 

aventura artistică a creației.

Nu știm încotro se îndreaptă societatea de azi și nici arta, rămâne însă speranța în 

metamorfoze pozitive și evoluții spectaculoase, specifice spiritului uman, depășind piedicile 

inerente oricărui progres.

La TexpoART 2023 - NEW REALITIES pot participa profesioniști și studenți masteranzi în 

domeniul Artelor textile cu lucrări realizate în ultimii 3 ani, de dimensiuni medii. 

Sunt acceptate orice tehnici textile și orice materiale, tradiționale sau neconvenționale, cu 

ajutorul cărora artiștii să configureze propria interpretare a ideii de „NEW REALITIES” în formulă 

contemporană.

Trienala de Artă Textilă „Texpoart” este patronată de Universitatea Națională de Arte 

„George Enescu” și Uniunea Artiștilor Plastici din România și se va desfășura în perioada 10 – 30 

Mai 2023 în Galeriile de Artă „Victoria” și „Theodor Pallady” ale U.A.P.R. filiala Iași 

(https://uapriasi.ro/galerii/ ) și la Galeria „Aparte” U.N.A.G.E. Iași (https://aparte.arteiasi.ro/).

Detalii în Regulamentul de participare.

A. CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. La TexpoArt pot participa toți artiștii profesioniști din România și străinătate, inclusiv studenții 

universităților de artă din ultimul an.

https://www.facebook.com/Uniunea-Arti%C8%99tilor-Plastici-Din-Rom%C3%A2nia-Filiala-Ia%C8%99i-395716443858021/?__cft__[0]=AZWUsbYz6KDP3XZ1j5a4_k4LXbm9Tyyyj4cL0UV32wXefnfa6zxqdaJxYgN4YseoscyChIHDy-E1snLCasi9CmesrNiqaikHVSD2Lw51AcCIuzTDFhYECL-UVvRr66-f5OQUBUexucbpZyxlVdmNtb3_SCuSQMBgDq6A7159imGQ3A&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faparte.arteiasi.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR32S_ejhWQg7VUXxmQyKPBqlySdgZtHHj7aF0cCizXNnZ99mpNT97__opk&h=AT2i8eqmCRl7M77q_3xaCVUiFKHIeeC-d6YcGPek0S-qG4YwBMC5EjWZnnLRKUFGtgfTJXvRRUfMXmDSVg3fj1pgG6uWH1A_FJnYcR45fIGQlugspXY2Tb7sKzkjxZehKw&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0pWhSUZ0mN8MZmaENv08j0QqQ92IIdU-2rhMYvntr0HmG0wnMRwOg-IKXABQeAMjVAGKvS1IR1T4kMTWUjqqeMOP45QsYm7gF2vVzhSO1mVOVCO55iu83uaanV59ZFH3MFk9FUydDQdyiU-cjlgfljQ3TgS10RIVVpXSG6Wn09dp952i7MSMx14Na7bhaP0a9Opak
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuapriasi.ro%2Fgalerii%2F%3Ffbclid%3DIwAR13qqfHn4yjBTY5nrGDYg7OXpnUDHomKqXKXruYACShK3hKv_6HX9041F0&h=AT1eCteIhdIUavjkwRydWOO6oHZ3SzW0K-1aroiXEUaKcoT7fyA6OnNj9sXs90suALs20jjXhHTuPvtCvOi3T-qCpxdKajvgD24LAWGWtWyVKrl15Gr9dPBstKVBGFNfiA&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0pWhSUZ0mN8MZmaENv08j0QqQ92IIdU-2rhMYvntr0HmG0wnMRwOg-IKXABQeAMjVAGKvS1IR1T4kMTWUjqqeMOP45QsYm7gF2vVzhSO1mVOVCO55iu83uaanV59ZFH3MFk9FUydDQdyiU-cjlgfljQ3TgS10RIVVpXSG6Wn09dp952i7MSMx14Na7bhaP0a9Opak


2. În cadrul expoziției pot fi înscrise lucrări de artă textilă executate în ultimii doi ani, având orice 

subiect și care corespund următoarelor criterii tehnice:

• sunt acceptate lucrări executate în toate tehnicile și tipurile de materiale textile în proporție de

cel puțin 70%;

• sunt acceptate obiecte parietale sau sculpturale, numai dacă acestea se încadrează în condițiile

de participare;

• lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice cât și estetice;

• este obligatoriu ca lucrările parietale să fie prevăzute cu sisteme de panotare;

• lucrări înscrise vor fi complete și gata de expunere, perfect finisate inclusiv pe verso;

• lucrările înscrise trebuie să fie din materiale neperisabile.

Artiștii se pot înscrie la expoziție cu o singură lucrare, care să corespundă criteriilor menționate 

anterior.

3. Lucrările trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: 

• minim 30 cm (pe orice latură)

• maxim 90 cm (pe orice latură)

• greutatea maximă a lucrării ambalate să nu depășească 3kg.

4. Artiștii se pot înscrie la expoziție cu o singură lucrare, care să corespundă criteriilor menționate

anterior.

5. Înscrierea la expoziţie se va face online în perioada 9 Ianuarie - 10 Februarie 2023 prin 

accesarea linkului https://forms.gle/eMUt5rq33TsBp5p1A sau prin trimiterea documentelor pe 

adresa texpoart@gmail.com

6. Înscrierea la expoziţie se va face pe baza următoarelor acte:

• Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare care poate fi descarcat accesând 

urmatorul link https://www.arteiasi.ro/texpoart/

• 1 imagine digitală color a lucrării în format .JPG rezoluție de 300 DPI. Calitatea imaginilor trimise

poate influența rezultatul jurizării;

• Un rezumat al CV-ului actualizat, de maxim o pagină (document Word, .PDF);

Formularul de înscriere cât și celelalte documente pot fi completate în limba română, engleză sau

franceză.

7. Prin formularul de înscriere autorii își dau acordul pentru utilizarea materialelor trimise, în 

scopul promovării expoziției. Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate, ele intrând 

în arhiva organizatorilor expoziției.

8. Jurizarea lucrărilor de către organizatori se va face pe baza imaginilor trimise de către artişti. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arteiasi.ro%2Ftexpoart%2F%3Ffbclid%3DIwAR014uPOZr138bM38_W5yxDmHedD0jPGJIgZ5nce25ocf58VzzZbuKNkDTg&h=AT0X6XbPhWV1ixNcfQnq3cRqyxsYhY-WZplEgxiOwJ62T2Eq--ZU-1lw8XlNMWvTXowFFsxXl8lbO42qIu7JH2T_miv2Gbk_KwT8segS2JE0eR86Dx4IaBsbAqCQlysQUg&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0pWhSUZ0mN8MZmaENv08j0QqQ92IIdU-2rhMYvntr0HmG0wnMRwOg-IKXABQeAMjVAGKvS1IR1T4kMTWUjqqeMOP45QsYm7gF2vVzhSO1mVOVCO55iu83uaanV59ZFH3MFk9FUydDQdyiU-cjlgfljQ3TgS10RIVVpXSG6Wn09dp952i7MSMx14Na7bhaP0a9Opak
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FeMUt5rq33TsBp5p1A%3Ffbclid%3DIwAR2RMEuY5pZrFbZA5n7AXZWWGI6tBjwzFClZw5xgvwRC07-p6ZQsLCpvdyI&h=AT0-MsKMDjVXPrecmiv01F88P5RtpfSFNNnr3iS5mlHA0a3i7K6Kxqbhbi9FvBcmc66Y5zNGNQcE1QPH_qbqAhtSwBmdMa5AumqvG4v8AQBdOKGGAuhj8GRpDZN_tqlSPg&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0pWhSUZ0mN8MZmaENv08j0QqQ92IIdU-2rhMYvntr0HmG0wnMRwOg-IKXABQeAMjVAGKvS1IR1T4kMTWUjqqeMOP45QsYm7gF2vVzhSO1mVOVCO55iu83uaanV59ZFH3MFk9FUydDQdyiU-cjlgfljQ3TgS10RIVVpXSG6Wn09dp952i7MSMx14Na7bhaP0a9Opak


9. Juriul își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerințelor expoziției.

10. Rezultatul jurizării va fi comunicat autorilor prin e-mail până la data de 25 Februarie 2023.

11. Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 1 Martie – 10 Aprilie 2023 pe adresa ce va fi 

comunicată prin e-mail împreuna cu rezultatul jurizării.

12. Taxa de participare este în valoare de 100 Lei pentru participanţii din România sau de 80 Euro 

pentru participanţi internaţionali.

13. Plata taxei de participare se va face după primirea rezultatului jurizării, participanții urmând să

fie anunțați pe mail cu privire la modalitățile de plată.

14. Lucrările vor fi însoţite de dovada achitării taxei de participare.

15. Taxa reprezintă cheltuielile legate de promovarea evenimentului și de returnarea lucrărilor.

16. Pe colet se face mențiunea - Fără valoare comercială.

B. RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORILOR

Comitetul de organizare îşi asumă următoarele:

1. Organizarea expoziţiei cu lucrările selecţionate în urma jurizării.

2. Informarea corectă asupra datelor de organizare a expoziţiei.

3. Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora şi până în momentul expedierii lor. 

4. Promovarea expoziţiei la nivel local naţional şi internaţional. 

5. Vernisarea expoziţiei.

6. Returnarea lucrărilor în calendarul propus de expoziţie.

7. Fiecare participant va primi la închiderea ediției un catalog al evenimentului.

C. RESPONSABILITĂŢILE PARTICIPANŢILOR

Participanţii îşi asumă următoarele: 

1. Respectarea tuturor condiţiile de participare; 

2. Trimiterea tuturor materialele solicitate de organizatori;

3. Respectarea calendarul expoziţional;

4. Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul 

transportului; 

5. Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării;

6. Artiştii care îşi predau singuri lucrările la adresele indicate trebuie să se încadreze în perioada 

indicată în calendarul expoziţiei.

CALENDARUL EXPOZIŢIEI

DATA LIMITA PENTRU ÎNSCRIERE: 10 Februarie 2023

DATA LIMITA PENTRU RĂSPUNSUL JURIZĂRII: 25 Februarie 2023 



INTERVALUL DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR: 1 Martie – 10 aprilie 2023

DURATA EXPOZIŢIEI: 10 mai – 30 mai 2023

INTERVALUL DE RETURNARE A LUCRĂRILOR: 10 iunie – 20 iunie 2023

ALTE OBSERVAŢII

1. Lucrările expuse nu vor fi comercializate pe durata expoziţiei.

2. Jurizarea lucrărilor nu presupune acordarea de premii ci doar acceptarea lor în expoziţie.

3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea acelor lucrări care diferă de imaginea 

trimisă spre jurizare.

 Pentru informaţii suplimentare legate de expoziţie puteți contacta organizatorii la adresa 

texpoart@gmail.com sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Texpoart.

https://www.facebook.com/Texpoart?__cft__[0]=AZWUsbYz6KDP3XZ1j5a4_k4LXbm9Tyyyj4cL0UV32wXefnfa6zxqdaJxYgN4YseoscyChIHDy-E1snLCasi9CmesrNiqaikHVSD2Lw51AcCIuzTDFhYECL-UVvRr66-f5OQUBUexucbpZyxlVdmNtb3_SCuSQMBgDq6A7159imGQ3A&__tn__=-]K-y-R
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