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                   Fundaţia ”Inter-Art” Foundation Aiud

Tel. +4 0723 969911
Tel. +4 0744 697142
Tel. +4 0744 859972
e-mail: istvanbalog@yahoo.com" info@inter-art.ro

web: www.inter-art.ro
Adresa poştală:
Aiud - 515200, CP. 40
jud. Alba, ROMANIA

www.inter-art.ro         www.aiud-art.ro          www.aiudonline.ro         www.aiud.ro         www.art-aiud.com 

ENTRY FORM / FORMULAR DE ÎNSCRIERE

for the

Intercontinental Biennial of Small Graphics
Bienala Intercontinentală de Grafică Mică
IVth edition / ediţia a IV-a, 16 - 17 November 2012
www.inter-art.ro/biennial

name / numele :


surname / prenumele :


date and place of birth / .  
data şi locul naşterii :


current address / adresa curentă :




telephone :


e-mail :


web page :


country you represents / .      
ţara pe care o reprezentaţi :



Nr.
Title of the Work / Titlul Lucrării

Tehnique / Tehnica

Size / Dimensiuni

Donate /*

1.






yes

no


2.






yes

no


3.






yes

no


4.






yes

no


5.






yes

no


Donate /*
Please specify the work wich will donated to the Inter-Art Contemporary Art Museum
Vă rugăm să menţionaţi lucrarea donată Muzeului de Artă Contemporană Inter-Art

The artists who will like to donate their works to the organizers will stipulate this in the application form, they will receive the printed catalogue of the biennial by post. These works will enter into the patrimony of the „Inter-Art” Contemporary Art Museum in Aiud.

The artists who don’t want to donate neither of their works will specify this in the entry form, they will receive the catalogue of the biennial in digital format by email
Artiştii care doresc să îşi doneze o lucrare sau mai multe organizatorilor vor specifica acest lucru în formularul de înscriere, ei urmănd să primească catalogul bienalei în formă tiparită prin poştă. Aceste lucrări vor intra în patrimoniul Muzeului de Artă  Contemporană „Inter-Art” din Aiud.

Artiştii care nu doresc să îşi doneze nici o lucrare organizatorilor vor specifica acest lucru în formularul de înscriere, ei urmănd să primească catalogul bienalei în format digital prin email.

Please include your biography and your personal photo.
Vă rugăm ataşati o notă biografică şi o fotografie personală.



                     Date / Data		                                               Signature / Semnătura






