REGULAMENT
Târgul Internațional de Arte Vizuale (TIAV), ediția 2021
ediție jubiliară - ”Destinul Învingătorului”

ORGANIZATOR:
ASOCIAȚIA SOCIOCULTURALĂ CONCEPT
COMISIA DE SELECȚIE:
Lucrările destinate expoziției cu vânzare vor fi evaluate de o comisie de selecție/jurizare
formată din 5 artiști.
Perioada de desfășurare a evenimentului: 16-26 noiembrie 2021
Locul de desfășurare a evenimentului: Biblioteca Națională a României (Bd-ul Unirii nr. 22,
sect. 3 București)
Secțiuni:
1. Pictură
2. Sculptură
3. Grafică
4. Artă decorativă
5. Fotografie
6. Antichități
7. Vizual digital

PARTICIPANȚI:
Membrii UAPR din România, precum și absolvenți ai institutelor de artă din țară și
străinătate.
Pentru artiștii participanți din străinătate ne asumăm trimiterea lucrărilor cu plata ramburs.
1. PREZENTAREA LUCRĂRILOR
Artistul poate depune maximum 2 lucrări. Lucrările originale prezentate vor fi
înrămate pentru expoziție.

2. SELECȚIA
Selecția se va face după documentele digitale ale lucrărilor ce vor fi trimise în
format electronic la adresa tiav.office@gmail.com, după înregistrarea prin
formularul de înregistrare on-line / în cazuri excepționale după înregistrarea în
baza unui mail transmis la inscrieriartisti@tiav.ro, în perioada 20 august – 20
septembrie 2021.
Subiect email: Înscriere pentru TIAV 21
Conținut: 3 fișiere cu imagini de foarte bună calitate:
A. Dosar TIFF cu imaginile lucrărilor. Model RGB, rezoluție 300 d.p.i, TIF.
B. Fișier TIFF cu o fotografie portret (4x5 cm), model CMYK, rezoluție 300 d.p.i.,
TIFF
C. Fișier cu Fișa cu datele personale completată, cuprinzând datele autorului și
ale lucrărilor
Sunt admise și imagini fotografice pe hârtie, având dimensiune A5/15x21 cm,
însoțite de Fișa cu datele personale sau documente scrise pe CD, ce vor fi trimise
pe adresa: ASOCIAȚIA SOCIOCULTURALĂ CONCEPT, Calea Călărașilor nr.
142, sect. 3, până la data de 30.09.2021.
3. REZULTATUL SELECTIEI
10 octombrie 2021, comunicat la adresa web: https://www.tiav.ro
4. TRIMITEREA LUCRĂRILOR ORIGINALE SELECTATE PENTRU EXPOZIȚIE
o Lucrările de pictură vor fi înrămate, cu sistem de prindere și ambalate în cutii
de carton refolosibile, fără valoare comercială
o Lucrările de grafică vor fi înrămate, preferabil cu geam de stiplex, cu sistem de
prindere și ambalate în cutii de carton refolosibile, fără valoare comercială
o Lucrările de sculptură vor fi însoțite de artist pentru predare
Lucrările vor fi aduse la adresa Bd-ul Unirii nr. 22, sect. 3 București - Biblioteca
Națională a României, în perioada 09 – 12 noiembrie 2021, între orele 09:00 –
19:00.
Fișa cu datele personale va fi completată în dublu exemplar.
Un exemplar se va lipi pe spatele fiecărei lucrări, în colțul din dreapta jos, iar
celălalt va fi predat organizatorilor.
5. TAXA DE PARTICIPARE în valoare de 60 euro, echivalent în lei la cursul BNR
al plății, va fi achitată de către artiști la momentul înscrierii și returnată artiștilor

care nu sunt declarați admiși, în contul Asociației RO02 BACX 0000 0012 5521
2000 deschis la banca Unicredit Bank, sucursala Dristor.
6. REGULI
o Datele din formularul de participare vor fi utilizate în catalogul expoziției.
Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru datele înscrise de artist.
o Organizatorii au dreptul de a reproduce, fără plată, lucrări din catalogul
expoziției în scop de informare, marketing și educațional, să pună imaginile la
dispoziția publicului prin internet, ori prin alte rețele de informare.
o Deciziile comisiei de selecție sunt definitive.
o Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta lucrări care ar putea aduce
atingere principiilor morale sau culturii.
o Pe întreaga durata a expoziției, participanții nu își pot retrage lucrările.
o Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor în timpul
transportului.
o Artiștii care au fost admiși, dar nu trimit la timp lucrările originale, nu vor fi
admiși la următoarele 2 ediții ale manifestării.
7. VERNISAJ
Marți, 16 noiembrie 2021, orele 12:00, la Biblioteca Națională a României
8. CATALOG
urmează costuri diferențiate artist/vizitator
9. RIDICAREA/RETURNAREA LUCRĂRILOR
27 noiembrie – 4 decembrie 2021, de la adresa la care lucrările au fost predate.
La cerere, ele pot fi returnate printr-o firmă de curierat cu plata ramburs, numai în
țară.
Lucrările neridicate în acest termen vor intra în patrimonial Asociației CONCEPT.
10. INFORMAȚII
Asociația Socioculturală CONCEPT
Calea Călărașilor nr. 142, sect. 3,
web: www.tiav.ro
email: tiav.office@gmail.com
telefon: 0741 568 506 ; 0740 045 591 ; 0749 196 052

