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Expoziţia Internaţională de Mail Art - Ediţia a XIX-a
Aiud 2013

tema: „ATINGERE”
www.inter-art.ro
Fundaţia “Inter-Art” Aiud lansează o nouă provocare pentru artiştii din lumea întreagă. Atingerea poate fi o temă
incitantă pentru un artist, sub toate aspectele termenului. Atingerea fizică sau atingerea muzei pot fi provocări
pentru a crea o lucrare de artă pe această temă. Totul depinde de interpretare, sub toate formele posibile.
Atingerea persoanei iubite, atingerea infinitului, atingerea unei amintiri, atingerea singurătăţii absolute...
Lansăm invitaţia către artişti din lumea întreagă să trimită lucrări pe tema propusă.
Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 11 august 2013, cu ocazia deschiderii oficiale a Taberei Internaţionale
de Artă Plastică „Inter-Art” Aiud, ediţia a XVIII-a.

Tema lucrărilor: „ATINGERE”
Tehnica: liberă
Dimensiunea: max. A4 (21 x 29,7 cm | 8,26 x 11,69 inch)
Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 01 iulie 2013 (lucrarile sosite până la această dată)
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
Lucrările vor fi expuse într-o expoziţie din cadrul Taberei Internaţionale de Artă Plastică „Inter-Art”.
Participanţii vor primi documentaţia expoziţiei.
Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Fundaţiei “Inter-Art” Aiud, România.
Vernisajul: 11 august 2013, orele 19,00

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.
Specificați: conținut fără scop comercial)
Informaţii suplimentare:
info@inter-art.ro

tel. 004-0723-969911
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