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A. INTRODUCERE 

 
 
 
 

Iniţiat în 1999 ca manifestare bienală, proiectul TexpoArt a evoluat firesc în varianta 
internaţională. Astfel, ediţiile din 2008 şi 2011 au înregistrat participanţi din peste 20 de ţări  
care au expus la Iaşi fără restricţii de tehnică sau tematică.   

Având în vedere succesul acestui eveniment, remarcabil ca amploare, diversitate şi 
calitate, lansăm invitatia de a participa la a III-a ediţie a Trienalei Internationale de Artă 
Textilă TexpoArt, devenită un punct de referinţă pentru manifestările de gen din România. 

 
Expoziţia este patronată de Uniunea Artiştilor Plastici România - filiala Iaşi,  

Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi – Centrul de Creaţie şi Cercetate CreArt. 
 
Data limită pentru înscrieri este 10 Noiembrie 2013. 
 
Informaţii suplimentare pot fi solicitate organizatorilor la următoarea adresă de e-mail:  

texpoart_romania@yahoo.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă mulţumim,  
 
 
 
Coordonator proiect:  
Conf univ. Dr. Miruna Mihaela Haşegan 
 
Organizatorii: 
Conf univ. Dr. Cornelia Brustureanu 
Asistent Univ. Drd. Ecaterina Marghidan 
Prep. Univ. Drd. Cristina Hîrţescu 
Prep. Univ. Drd. Mădălina Vieriu  

 
 

mailto:texpoart_romania@yahoo.com


 3

B. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 

1. La TexpoArt pot participa toţi artiştii profesonişti din România şi străinătate, inclusiv 
studenţii universităţilor de artă din ultimul an.  

 
2. În cadrul expoziţiei pot fi înscrise lucrări de artă textilă executate în perioada 2012-

2013, având orice subiect şi care corespund următoarelor criterii tehnice:  
 
- sunt acceptate lucrări de artă textilă inspirate din orice tematică;  
- sunt acceptate lucrări executate în toate tehnicile şi tipurile de materiale textile;  
- sunt acceptate obiecte parietale sau sculpturale (cu excepţia instalaţiilor textile), numai     
  dacă acestea se încadrează în condiţile de participare; 
- lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calităţi tehnice cât şi estetice;  
- este obligatoriu ca lucrările parietale să fie prevăzute cu sisteme de panotare;  
- lucrările înscrise vor fi complete şi gata de expunere, perfect finisate inclusiv pe verso; 
- lucrările înscrise trebuie să fie din materiale neperisabile.  

 
3. Artiştii se pot înscrie la expoziţie cu o singură lucrare, care să corespundă criteriilor 

menţionate anterior.  
 
4. Lucrările trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: 

Lucrări parietale: 
- minim 30 cm (pe orice latură) 
- maxim 90 cm (pe orice latură) 
- greutatea maximă admisă a lucrării ambalate este 3 kg. 

 
Lucrări tridimensionale:  

-    minim 30 cm (pe orice latură)  
- maxim 40 cm (pe orice latură) 
- greutatea maximă admisă a lucrării ambalate este 3 kg. 

 
5. Înscrierea la expoziţie se va face online, până la data de 10 Noiembrie 2013, pe adresa 

de contact:  texpoart_romania@yahoo.com 
 
Înscrierea la expoziţie se va face pe baza următoarelor documente: 
 

- formularul de înscriere completat cu majuscule, cuprinzând toate datele necesare 
(document Word);  
- 2 imagini digitale color ale lucrării, una de ansamblu şi alta de detaliu. Dimensiunile 
fiecărei imagini digitale trebuie să fie A4. Acestea trebuie să fie în format JPG şi să aibă o 
rezoluţie de 300 DPI. Calitatea imaginilor trimise poate influenţa rezultatul jurizării;  
- un rezumat al CV-ului actualizat, de maxim o pagină (document Word); 

 
Formularul de înscriere cât şi celelalte documente pot fi completate în limba română, engleză 
sau franceză. 
 

6. În niciun caz nu trebuie trimise direct lucrările fără înscriere. Lucrările nejurizate nu 
sunt admise în expoziţie. 

 
7. Prin formularul de înscriere autorii îşi dau acordul pentru utilizarea materialelor 

trimise, în scopul promovării expoziţiei. Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi 
returnate, ele intrând în arhiva organizatorilor expoziţiei. 

 

mailto:texpoart_romania@yahoo.com
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8. Jurizarea lucrărilor de către organizatori se va face pe baza pe materialului fotografic 
trimis de către artişti.  
 

9. Juriul îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerinţelor 
expoziţiei.  
 

10. Rezultatul jurizării va fi comunicat autorilor prin e-mail, până la data de 10 
Decembrie 2013. 
 

11. Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 10 Ianuarie – 1 Martie 2014 pe 
adresa de contact: 

 
 MIRUNA MIHAELA HAŞEGAN str. Fundac Lascăr Catargi nr.8 

Cod 700107  IAŞI, ROMÂNIA 
 

12. Fiecare lucrare trebuie să fie însoţită de fişa de înscriere listată, de dovada achitării 
taxei de participare şi de un CD cu următoarele date: formularul de înscriere completat, 
imaginile digitale şi un rezumat al CV-ului actualizat (maxim o pagină în limba română sau 
engleză - document Word). 

 
13. Pe colet se face menţiunea – Fără valoare comercială. 
 
14. Taxa de participare este în valoare de 100 Lei pentru participanţi din România şi de 

50 Euro pentru participanţi internaţionali. 
 

15. Plata taxei de participare se va face prin: 
 
- pentru participanţii din România: mandat poştal la următoarea adresă şi persoană 
de contact: 

 MIRUNA MIHAELA HAŞEGAN str. Fundac Lascăr Catargi nr.8 
Cod 700107  IAŞI, ROMANIA 

 
- pentru participanţii din străinătate: prin transfer bancar Western Union sau alte 
variante similare, pe numele - MIRUNA MIHAELA HAŞEGAN 
 

16. Taxa reprezintă cheltuieli legate de promovarea evenimentului şi de returnare a 
lucrărilor.  

 
C. RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORILOR 

 
Organizatorii  îşi asumă: 
 
1. organizarea expoziţiei cu lucrările selecţionate în urma jurizării; 
2. informarea corectă asupra datelor de organizare a expoziţiei; 
3. siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora şi până în momentul expedierii lor 

către artişti; 
4. promovarea expoziţiei la nivel local, naţional şi internaţional; 
5. vernisarea expoziţiei; 
6. returnarea lucrărilor în calendarul propus. 
 

Fiecare participant va primi la închiderea ediţiei un CD cu imagini din expoziţie, ce va 
include şi un afiş al evenimentului. 
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D. RESPONSABILITĂŢILE PARTICIPANŢILOR 
 

Participanţii îşi asumă următoarele: 
 
1. respectarea tuturor condiţiilor de participare;  
2. trimiterea tuturor materialelor solicitate de organizatori; 
3. respectarea calendarului expoziţional; 
4. ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în 

timpul transportului; 
5. informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a 

lucrării; 
6. artiştii care îşi predau singuri lucrările la adresele indicate trebuie să se încadreze în 

perioada menţionată în calendarul expoziţiei. 
 
 

E. ALTE OBSERVAŢII 
 
1. Lucrările expuse nu vor fi comercializate pe durata expoziţiei. 
2. Jurizarea lucrărilor nu presupune acordarea de premii ci doar acceptarea lor în expoziţie. 
3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea acelor lucrări care diferă de 

imaginea trimisă spre jurizare. 
 
CALENDARUL EXPOZIŢIEI 
 
DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERE:  10 Noiembrie 2013  
DATA LIMITĂ PENTRU RĂSPUNSUL JURIZĂRII: 10 Decembrie 2013 
INTERVALUL DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR:  10 Ianuarie – 1 Martie 2014 
DURATA EXPOZIŢIEI:    1 - 30 Aprilie 2014 
INTERVALUL DE RETURNARE A LUCRĂRILOR: 1 - 30 Mai  2014 
 
 
Informaţii suplimentare puteţi obţine la următoarea adresă de contact: 
 
texpoart_romania@yahoo.com  

mailto:texpoart_romania@yahoo.com


  

TexpoART 
Expoziţie Internaţională de Artă Textilă 

 
 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 
Data limită de înscriere este 1 Noiembrie 2013  la adresa: texpoart_romania@yahoo.com  

 
 
A se completa cu litere de tipar 
 
 
NUME:............................................................................................................................. 
 
PRENUME :..................................................................................................................... 
 
DATA NAŞTERII:...................................NAŢIONALITATEA:................................... 
 
ADRESĂ:......................................................................................................................... 
 
COD POŞTAL:.................................  LOCALITATEA:............................................... 
 
ŢARA :............................................................................................................................. 
 
TELEFON:.............................................................FAX:................................................. 
 
E-MAIL:........................................................................................................................... 
 
TITLUL LUCRĂRII:....................................................................................................... 
 
DIMENSIUNI:  .................H  x .................L  x ...................l  (în centimetrii) 
 
MATERIALELE UTILIZATE:....................................................................................... 
 
TEHNICA UTILIZATĂ: ................................................................................................ 
 
 
Prin prezentul formular îmi dau acordul pentru utilizarea materialelor trimise în scopul 
promovării expoziţiei. 
 
 
Data: ......../......../.........                                                             Semnătura: 
 
 
* vezi regulamentul de participare 
 
 
Baraţi spaţiile necompletate. 
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