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Primăria Municipiului Alba Iulia					Fundaţia “Inter-Art” Aiud

Organizează
Expoziţia Internaţională de Mail Art
ALBA IULIA - istorie și multiculturalism
Alba Iulia 2018

tema: „ALBA IULIA - istorie și multiculturalism”

2018 reprezintă un an deosebit pentru istoria modernă a României, 100 de ani de la Marea Unire a provinciilor istorice ale României din 1918. Centenarul este o mare sărbătoare din toate punctele de vedere, inclusiv cultural-artistic, oferind o perspectivă şi asupra multiculturalismului din ţara noastră. Propunem organizarea unei expoziţii gen MAIL ART pe care să o dedicăm acestui eveniment și în special pentru ALBA IULIA, a doua capitală a României unde s-a efectuat actul istoric din 1918  şi lansăm invitaţia către artişti din lumea intreagă să trimită lucrări pe tema propusă. Mail artul a devenit o tradiţie care a cucerit tot mapamondul încă din anii ‘70 şi oferă în continuare posibiliatea artiştilor de a participa la o expunere internaţională într-o variantă uşor abordabilă, dincolo de orice îngrădire geografică sau politică. Dorim să contribuim la acest fenomen și prin acest nou proiect care să cuprindă artiști participanți din cel puțin 100 de țări din întreaga lume.


www.inter-art.ro

Detalii privind participarea
Tema lucrărilor: „ALBA IULIA - istorie și multiculturalism”
Tehnica: liberă
Dimensiunea: max. A4 (21 x 29,7 cm | 8,26 x 11,69 inch)
Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 1 iulie 2018 (lucrarile sosite până la această dată).
Lucrările nu se returnează. Ele vor intra în patrimoniul Primăriei Municipiului Alba Iulia

Organizatorii își rezervă dreptul de a expune aceste lucrări pe termen nelimitat atît în țară cât și în străinătate. Imaginile lucrărilor pot fi folosite pentru albume sau alte materiale publicate, respectiv pentru articole media scrise sau online.

Fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, care se poate descărca de la adresa www.inter-art.ro sau se poate cere pe email de la adresa info@inter-art.ro

Expoziția va fi organizată în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României, 1 Decembrie 2018.

Participanţii vor primi catalogul digital al expoziţiei.

Lucrările (împreună cu formularul) se trimit la:
Fundaţia „Inter-Art” Aiud | Stefan Balog
515200 - Aiud,  C.P. 40, Judeţul Alba, Romania

IMPORTANT!!!
Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic. Nu se acceptă colete. Specificați: „Conținut fără scop comercial”

Informaţii suplimentare:
info@inter-art.ro      tel. 004-0723-969911


