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Expoziţia Internaţională de Mail Art - Ediţia a XXIX-a, Aiud 2023 
 

 „Femeia– simbol al vieţii” 
 

 
Noul nostru proiect Mail-Art își propune să evidențieze rolul femeii în societatea secolului 21, să atragă 
atenția asupra necesității afirmării depline a femeilor în comunitățile contemporane. Societatea civilă 
trebuie să ia atitudine împotriva oricăror încălcări ale drepturilor și libertăților femeilor în viața comunității.  
Propunem ca artişti din lumea întreagă să ne trimită lucrări dedicate femeii, ca simbol al vieţii. 
 

Tema lucrărilor: „Femeia– simbol al vieţii” 

 
Tehnica: liberă 

Dimensiunea: max. A4 (21 x 29.7 cm | 8.26 x 11.69 inch) 

Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 1 iulie 2023,  orele 12:00 (lucrările sosite până la această dată) 

ATENȚIE: Nu acceptăm lucrări care aduc ofense aspectelor de natură religioasă, etnică, politică 
sau apartenență sexuală! 

 

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 

 

ATENȚIE: Nu acceptăm formulare completate de mână sau incomplete.  

 
Vă rugăm să ne trimiteți și o notă biografică (CV). 

Participanţii vor primi documentaţia expoziţiei. 

Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Fundaţiei “Inter-Art” Aiud. 

 
Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 11 august 2023, la Galeriile Inter-Art din Aiud. 
 

Lucrările se trimit la: 

Fundaţia „Inter-Art” Aiud | Stefan Balog 
515200 - Aiud,  C.P. 40, Judeţul Alba, Romania 
 
ATENȚIE:  

Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic. Nu se acceptă colete.  

Adresa poștală trebuie să conțină inclusiv codul poștal. Specificați: CONȚINUT FĂRĂ 

SCOP COMERCIAL 

 

Informaţii suplimentare: 

info@inter-art.ro      tel. 004-0723-969911 
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