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             Fundaţia ”Inter-Art” 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


Fundaţia „Inter-Art” Aiud
Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum” al Catedrei de Limba si Literatura Română, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

În parteneriat  cu
Myth Study Group, University of South Africa şi Centre des Recherches sur l'Imaginaire, Université Stendhal, Grenoble 3, Franţa
						
Organizează
Expoziţia Internaţională de Mail Art 
„IMAGINAR ŞI ILUZIE”
Alba Iulia 2011

În cadrul Colocviului „Imaginar şi iluzie”, ediţia a V-a, organizată de Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum” al Catedrei de Limba şi Literatura Română, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat  cu Myth Study Group, University of South Africa şi Centre des Recherches sur l'Imaginaire, Université Stendhal, Grenoble 3, Franta, Fundaţia “Inter-Art” Aiud va avea loc o Expoziţie Internaţională de Mail Art pe această temă. Va fi un colocviu internaţional, cu participanţi din Africa de Sud, Franţa, India, Japonia, Norvegia, Polonia, Portugalia.

Invităm artişti din lumea întreagă să participe cu lucrări la această expoziţie.
„Antropologia  modernă şi cercetările în domeniul imaginarului au impus revalorizarea noţiunii de mit. Acesta din urmă nu mai poate fi definit astăzi ca o imagine simplificată şi iluzorie a realului, ca o minciună sau ca o eroare. Mitul apare, dimpotrivă, ca un marcator cultural ce ne permite să surprindem, în registru simbolic, contradicţiile, tensiunile sau utopiile societăţilor. Mitul este dependent de mecanica mentalului / a mentalităţilor purtînd prin urmare marca epocii. În acelaşi spirit, imaginarul nu se mai poate defini ca pur delir al imaginaţiei ci ca o formă de gîndire în care simbolul înlocuieşte conceptul. Dacă imaginarul nu este pură iluzie, cum se poate defini iluzia în raport cu imaginarul ? ”

Tema lucrărilor: „Imaginar şi iluzie”
Tehnica: liberă
Dimensiunea: max. A5 (14,8 x 21cm | 5,83 x 8,27 inch)
Ultima dată de trimitere a lucrărilor: 25 august 2011,  ora 12.00 (lucrările 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 în cadrul Colocviului „Imaginar şi iluzie”, ed. a V-a, la Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
Participanţii vor primi documentaţia expoziţiei.
Lucrările vor intra în patrimoniul Fundaţiei „Inter-Art”.
Perioada expoziţiei: 24 - 30 Septembrie 2011
Vernisajul: 24 Septembrie 2011, ora 17.00

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.)

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

www.inter-art.ro

