
 

  

 

 

 

 
 

INVITAŢIE – REGULAMENT 

BIENALA CONCURS DE GRAVURA „GABRIEL POPESCU” 

EDIŢIA A IV-A 2013 

 
 În anul 2013 Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte organizează 

cea de-a IV-a ediţie a Bienalei de gravură „Gabriel Popescu”, ce poartă numele marelui artist 

care s-a născut şi a locuit pe meleaguri dâmboviţene, la Vulcana Pandele. 

 Anul acesta cea de-a patra ediţie a bienalei îşi propune: 

- îmbogăţirea colecţiei Muzeului de Artă, secţie a Complexului Naţional Muzeal 

„Curtea Domnească” Târgovişte, cu lucrări de gravură contemporană; 

- mijlocirea relaţiilor Muzeului de Artă din Târgovişte cu artişti gravori din întreaga 

ţară ; 

- revitalizarea contactului Muzeului de Artă cu tendinţele şi orientările creaţiei grafice 

contemporane; 

- oferirea unui mediu de apropiere, cunoaştere şi competitivitate între artiştii gravori 

din România. 

Tema concursului este liberă, la alegerea participanţilor. Participarea este gratuită.  

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
 Concursul este deschis membrilor Uniunii Artiştilor Plastici, absolvenţilor şi studenţilor 

academiilor de artă din ţară.  

Numărul gravurilor care pot fi înscrise la competiţie este de cel mult două lucrări, având 

dimensiunile minime de 150x210 mm şi cele maxime de 500x700 mm (dimensiunea hârtiei).  

Sunt admise toate tehnicile de gravură multiplicabilă cu excepţia monotipurilor şi 

fotocopiilor. 

Lucrările neînrămate, fără paspartout ori sticlă, imprimate pe hârtie (maxim exemplarul 

nr. 5 din tirajul gravurii) şi executate în perioada 2011 - 2013, vor fi expediate corespunzător 

ambalate şi neapărat însoţite de formularul de participare la concurs. Fiecare artist va completa 

formularul citeţ cu litere de tipar, pentru ca datele să fie utilizate la redactarea pliantului. Prin 

semnarea formularului, artistul acceptă necondiţionat regulamentul Bienalei de gravură „Gabriel 

Popescu”. Formularele de participare nesemnate atrag după sine neparticiparea la concurs.  

În cazul în care formularul nu poate fi procurat din diferite motive, fiecare artist este 

rugat să trimită atât pe hârtie, cât şi în format digital (CD sau e-mail la una din adresele 

persoanelor de contact), următoarele:  

- fotografia autorului;  

- fotografia/iile color a/le lucrării/lor înscrise;  

- datele lucrării/lor (titlul, data realizării lucrării, dimensiunile, tehnica - tehnicile în 

ordinea utilizării lor, tirajul gravurii şi numărul exemplarului trimis, valoarea 

lucrării, în cazul în care gravura înscrisă a fost publicată, va fi specificată 

publicaţia şi toate datele acesteia: titlul, nr./vol., an, editură);  

- C.V. (care să cuprindă obligatoriu: anul şi locul naşterii, adresa, adresa e-mail 

unde există, un număr de telefon de contact, studiile, apartenenţa la asociaţii / 
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uniuni artistice naţionale sau internaţionale – unde este cazul – şi informaţii pe 

scurt despre întreaga activitate artistică, până la data participării la acest concurs); 

- O adresă semnată prin care fiecare artist acceptă necondiţionat regulamentul şi 

doreşte sau nu să-şi doneze lucrarea Complexului Naţional Muzeal „Curtea 

Domnească” Târgovişte. 

Lucrările şi toate datele precizate mai sus vor fi expediate, până la data de 31.10.2013, 

data poştei, pe adresa instituţiei: Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, 

Strada Justiţiei, Nr. 7, cod 130017, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, e-mail: contact@muzee-

dambovitene.ro . 

Juriul va fi alcătuit din critici de artă, artişti plastici şi reprezentanţi ai autorităţilor locale 

şi se va întruni pentru dezbatere şi stabilirea lucrărilor premiate în perioada 04.11.2013 – 

08.11.2013. 

De asemenea, juriul îşi va rezerva dreptul de a selecta lucrările care urmează a fi expuse 

şi jurizate. 

 

PREMII 

 
PREMIUL I –      2500 lei 

PREMIUL II –     2000 lei 

PREMIUL III –    1600 lei 

MENŢIUNE I –   1500 lei 

MENŢIUNE II –  1400 lei 

MENŢIUNE III – 1300 lei 

PREMIUL SPECIAL – 1700 lei 

  

Vernisajul şi festivitatea de înmânare a premiilor vor avea loc vineri, 22 Noiembrie 2013, 

la Muzeul de Istorie, orele 1100, moment pentru care premianţii vor fi informaţi din timp. 

Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 22.11.2013 – 10.01.2014. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a expune, reproduce şi publica lucrările participante la 

expoziţie în scopuri promoţionale.  

Se va edita un pliant care va fi trimis fiecărui artist participant la expoziţie în format 

electronic. 

 

ATENŢIE!  

În situaţia neacordării unor premii, Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui sumele 

respective prin atribuirea mai multor menţiuni. 

Valoarea premiilor se constituie în preţ de achiziţie a lucrărilor care vor deveni 

proprietatea Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte. 

Lucrările nedonate, vor fi returnate numai după închiderea expoziţiei, până la data de 

15.03.2014. Cheltuielile de expediere (trimitere - returnare) vor fi suportate de participanţi. 

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în 

timpul transportului. 

Nerespectarea condiţiilor regulamentului duce la eliminarea artistului din concurs.  
 

Persoana de contact:  

- Marilena Iordache - Muzeul de Artă, telefon 0736394086  

 Rugăm popularizaţi această manifestare în rândul colegilor dumneavoastră. 

 

 

 

 

 

Director, 

dr. Ovidiu Cîrstina 
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FORMULAR DE PARTICIPARE 

BIENALA DE GRAVURĂ „GABRIEL POPESCU”  TÂRGOVIŞTE 2013 

 

Nume ____________________________ Prenume____________________________________ 

Data şi locul naşterii ____________________________________________________________ 

Sex:  M__ F__  Naţionalitatea: _________________Adresa: ____________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Tel.: _________________fax: _______________e-mail: _______________________________ 

Accept condiţiile regulamentului Bienalei 

Data: _____________  Semnătura artistului:  __________________ 

 

Nr. Titlul lucrării Anul Tehnica Dimensiunea 

(H/L cm) 

Preţ Doriţi să donaţi 

lucrarea? 

1. 

 

 201_    Da_____ 

Nu ____ 

2. 

 

 201_    Da_____ 

Nu_____ 

Bifaţi răspunsul corespunzător. 

 

Date biografice: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Expoziţii şi premii importante: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

FORMULARUL VA FI ÎNSOŢIT DE FOTOGRAFIA ARTISTULUI ŞI A LUCRĂRILOR 

ÎNSCRISE. 

DATA LIMITĂ A EXPEDIERII LUCRĂRILOR ESTE 31 OCTOMBRIE 2013, DATA 

POŞTEI. 


