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REGULAMENT DE ORGANIZARE 

 Expoziţia Anuală de Artă Contemporană Braşoveană 2011 

 

1. Expoziţia Anuală de Artă Contemporană Braşoveană 2011 va avea loc în perioada 15 decembrie 2011 - 

5 februarie 2012 la Muzeul de Artă Braşov. 

2. Expoziţia Anuală de Artă Contemporană Braşoveană 2011 este organizată de Muzeul de Artă Braşov. 

Muzeul de Artă Braşov îşi rezervă exclusivitatea deciziilor curatoriale. 

3. Prin înscrierea lucrărilor în cadrul Expoziţiei Anuale de Artă Contemporană Braşoveană 2011 în 

modalitatea descrisă la pct. 5 şi 6 din prezentul Regulament de Organizare, artiştii plastici participanţi 

acceptă şi se obligă implicit să respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare. Prin 

acceptarea prezentului Regulament de Organizare artiştii plastici participanţi renunţă la orice pretenţie 

asupra Muzeului de Artă Braşov.  

4. Muzeul de Artă Braşov îşi rezervă dreptul exclusiv de a formula invitaţiile de participare. 

5. În vederea selectării creaţiilor artistice incluse cadrul Expoziţiei Anuale de Artă Contemporană 

Braşoveană 2011, artiştii plastici înscrişi vor trimite până cel târziu la data de 15 septembrie 2011, 

inclusiv (data poştei, dată expediere e-mail sau data depunerii la sediul muzeului), reproduceri după 2 

(două) creaţii artistice. Reproducerile pot fi expediate prin poştă, pe e-mailul muzeului, 

contact@muzeulartabv.ro, sau depuse personal la sediul Muzeului de Artă Braşov din B-dul. Eroilor 

nr. 21. Pentru fiecare creaţie artistică înscrisă va fi expediată sau depusă în vederea selecţiei o singură 

reproducere (nu se admit detalii). De asemenea, artistul plastic participant va indica datele de 

contact (adresă şi telefon). Muzeul de Artă Braşov nu este răspunzător pentru neprimirea comunicării 

privind selectarea lucrărilor ca urmare a indicării unor date de contact inexacte. 

6. Reproducerile prevăzute la pct. 6 vor fi clare, lizibile şi relevante pentru respectiva creaţie artistică. 

Reproducerile tipărite pe hârtie fotografică vor avea cel puţin formatul 9 x 13 cm, iar reproducerile în 

format digital vor avea minim următoarele date tehnice: JPEG, 1 MB, 300 dpi. Toate reproducerile, 

indiferent de modalitatea de expediere, vor fi însoţite în mod obligatoriu de următoarele date: numele 

artistului plastic, titlul lucrărilor, tehnică/material, dimensiuni, anul realizării. Denumirea 

reproducerilor expediate pe e-mail va cuprinde obligatoriu: numele artistului plastic, titlul complet al 

lucrării, tehnică/material, dimensiuni, anul realizării. Muzeul de Artă Braşov îşi rezervă dreptul de a nu 

accepta pentru selecţie lucrările ale căror reproduceri nu îndeplinesc condiţiile enunţate anterior, 

nerevenindu-i nicio altă obligaţie în această situaţie. Reproducerile trimise prin poştă se vor expedia în 

mod obligatoriu cu confirmare de primire. În caz contrar lucrările aferente reproducerilor nu sunt 

considerate înscrise. Reproducerile se pot depune personal la sediul muzeului din B-dul. Eroilor nr. 21, 

de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, începând cu data de 15 iunie 2011, inclusiv. Pentru 

reproducerile depuse personal la sediul muzeului se va solicita în mod obligatoriu o confirmare tip cu 

număr de înregistrare. În caz contrar lucrările aferente nu sunt considerate înscrise. Pentru reproducerile 
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expediate pe e-mail muzeul va confirma printr-un e-mail primirea în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. 

În caz contrar reproducerile vor fi expediate din nou pe adresa muzeului.  

7. Cele două creaţii artistice înscrise în vederea selecţiei vor fi în mod obligatoriu diferite din punct de 

vedere stilistic şi tematic (nu vor aparţine unei serii determinate cu caracteristici cvasi-similare). 

Nerespectarea acestei condiţii atrage de la sine eliminarea uneia dintre creaţiile artistice înscrise. 

8.  În cadrul Expoziţiei Anuale de Artă Contemporană Braşoveană 2011 vor fi acceptate numai creaţii 

artistice originale, realizate în ultimii doi ani (2010-2011). Creaţiile artistice vor fi datate în mod 

explicit (cu excepţia situaţiilor în care datarea nu poate fi înscrisă pe creaţia artistică dintr-un motiv 

obiectiv). Lucrările de grafică şi pictură vor fi în mod obligatoriu datate. Prin aceasta artistul plastic 

îşi asumă răspunderea pentru exactitatea datării înscrise. Muzeul de Artă Braşov îşi rezervă dreptul de a 

exclude din Expoziţia Anuală de Artă Contemporană Braşoveană 2011 orice creaţie artistică înscrisă ce 

nu îndeplineşte condiţiile menţionate anterior, nerevenindu-i nicio altă obligaţie în această situaţie. 

9. Înscrierea creaţiilor artistice nu garantează includerea lor în cadrul Expoziţiei Anuale de Artă 

Contemporană Braşoveană 2011. 

10. Selecţia creaţiilor artistice incluse în cadrul Expoziţiei Anuale de Artă Contemporană Braşoveană 2011 

va fi realizată de un juriu desemnat de Muzeul de Artă Braşov. 

11. Până cel târziu la data de 11 noiembrie 2011 (data poştei) Muzeul de Artă Braşov va informa artiştii 

plastici ale căror creaţii artistice au fost selectate în vederea Expoziţiei Anuale de Artă Contemporană 

Braşoveană 2011. 

12. Predarea creaţiilor artistice selectate se va realiza personal sau de către persoana împuternicită în acest 

sens la sediul Muzeului de Artă Braşov din B-dul. Eroilor nr. 21, în perioada 21 noiembrie – 9 

decembrie 2011, de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00. În mod obligatoriu cu acest prilej se va 

completa un proces-verbal de predare-primire. Toate lucrările vor avea înscris numele autorului, titlul 

lucrării, datele tehnice şi anul realizării. Muzeul de Artă Braşov îşi rezervă drepul de a refuza lucrările 

care nu îndeplinesc această condiţie. 

13. Depăşirea termenului prevăzut la pct. 12 atrage de la sine excluderea din Expoziţia Anuală de Artă 

Contemporană Braşoveană 2011. 

14. Creaţiile artistice vor fi preluate de Muzeul de Artă Braşov în vederea expoziţiei doar dacă sunt predate 

într-un mod adecvat pentru expunere (ramă, passe-partout, soclu, agăţători etc.). Muzeul de Artă Braşov 

îşi rezervă drepul de a refuza lucrările care nu îndeplinesc această condiţie. 

15. Juriu desemnat de Muzeul de Artă Braşov va selecta 3 lucrări premiate (Premiul I, Premiul II, Premiul 

III). Lucrările artiştilor câştigători ai premiilor I, II şi III ai Expoziţiei Anuale de Artă Contemporană 

Braşoveană 2010 nu vor constitui obiectul selecţiei pentru acordarea premiilor Expoziţiei Anuale de 

Artă Contemporană Braşoveană 2011. 

16. După închiderea Expoziţiei Anuale de Artă Contemporană Braşoveană 2011 artiştii participanţi îşi vor 

ridica lucrările până cel târziu la data de 24 februarie 2011. Lucrările se vor ridica personal de marţi 

până vineri, între orele 9.00-15.00, de la sediul Muzeului de Artă Braşov din B-dul. Eroilor nr. 21. În 

mod obligatoriu cu acest prilej se va completa un proces-verbal de predare-primire. După această dată 

Muzeul de Artă Braşov nu este răspunzător de lucrările neridicate. 


