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Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Fundaţia „Inter-Art” Aiud Consiliul Judeţean Alba 
 

În parteneriat cu 
Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud 

 

Organizează 

Expoziţia Internaţională de Mail Art  
 

„EX LIBRIS ÎN SECOLUL XXI” 
Alba Iulia 2012 

 
Ex Libris este un semn al proprietăţii şi denotă cui îi apartine o anumită carte. Adesea acestea sunt imagini care conţin numele 
colecţionarului sau a bibliofilului. Graficienii şi pictorii sunt cei care au transformat acest semn în adevarate operă de artă. În 
esenţă, ilustrație de mici dimensiuni care se pune la începutul sau la sfârșitul unui text (tipărit sau manuscris), al unui capitol etc.; 
ornament pe coperta unei cărți; clișeu folosit în tipografie pentru ornamentație. 
 

Lansăm invitaţia către artişti din lumea întreagă să re-evalueze noţiunea ex librisului conform standardelor şi interpretărilor 
specifice secolului XXI. Lăsând deoparte tradiţii legate de tehnică şi abordare vă provocăm la noi abordări fără nici o frontieră, 
aplicând tehnici de la cele clasice până la grafica pe computer. 
  

Pentru perioada 27 - 29 septembrie 2012 (care include şi data vernisajului expoziţiei de mail art) propunem şi un 
simpozion pe tema „EX LIBRIS ÎN SECOLUL XXI” la care să fie invitaţi artişti plastici, scriitori, poeţi din ţară şi 
străinătate. Se vor organiza dezbateri, mese rotunde, discuţii pe tema dată. 
 
DETALII PRIVIND PARTICIPAREA LA EXPOZIŢIA MAIL ART 

 

Tema lucrărilor: „EX LIBRIS ÎN SECOLUL XXI” 

Tehnica: liberă | Numărul lucrărilor: minim 2 lucrări  |  Dimensiunea: max. A5 (14,8 x 21cm | 5,83 x 8,27 inch) 

Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 25 august 2012,  ora 12.00 (lucrările sosite până la această dată) 
 

PREMII EX LIBRIS 
 

Pentru cele mai bune idei EX LIBRIS organizatorii vor acorda urmatoarele premii: 

Marele premiu:  800 euro  |  Premiul I: 500 euro  |  Premiul II: 300 euro  |  Premiul III: 200 euro 

Juriul va fi format din artisti si oameni de cultura din partea institutiilor organizatoare. Juriul are dreptul de a acorda sau nu 
premiile propuse, in functie de criteriul selectiv propus si de nivelul artistic al lucrarilor primite. Decizia juriului este definitiva, nu se 
accepta contestatii. 
   

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 

Participanţii vor primi catalogul  expoziţiei. Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia şi a Fundaţiei „Inter-Art” Aiud. 

 

Perioada expoziţiei: 27 septembrie - 10 octombrie 2012 

Vernisajul: 27 septembrie 2011, ora 16.00 
 

EXPEDIEREA LUCRĂRILOR 
 

Lucrările se trimit la: 

Fundaţia „Inter-Art” Aiud | Ştefan Balog 

515200 - Aiud,  C.P. 40, Judeţul Alba, Romania   

(Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic. Nu se acceptă colete. Specificati: Continut fara scop comercial) 

 

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

www.inter-art.ro 
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