
INVITAȚIE PENTRU ARTIȘTI (CALL FOR ARTISTS) – BIENALA ALBASTRĂ, 

Brașov 2019 – HRONICON 
Cronica este o poveste subiectivă, e istoria văzută - și adesea trăită - la persoana întâi.  Relația 

actorului-cronicar cu lumea e mediată de cuvinte cu puterea de a transforma experiența personală în 

povestea care transcende epoci și spații, devenind uneori realitate, alteori mit. Analogia cu artistul care 

descrie propriul său univers este evidentă - iar relația artistului cu cărțile ("cronici"), cu cuvintele, cu 

literele purtătoare de mesaje multiple, este o tema simbolică. De aceea, prima ediție a Bienalei Albastre din 

Brașov, HRONICON, invită artiștii la o dezbatere a relației  artelor plastice cu lumea cuvântului. 

 

Bienala Albastră este rodul colaborării mai multor instituții și organizații din Brașov, România, la 

inițiativa Asociației Culturale Artessentia. Minim zece spații de expunere, convenționale și neconvenționale, 

însumând peste 2000 mp, vor fi puse la dispoziția artiștilor participanți. Sunt invitați să se înscrie artiști 

vizuali interesați de tema bienalei, indiferent de țara de origine sau de tehnica de exprimare. Înscrierea este 

gratuită.  Numărul de lucrări ce pot fi trimise pentru selecție este de maxim trei. Dintre acestea pot fi 

selectate una, două sau toate trei lucrările. Fotografiile lucrărilor propuse, în format .jpg, însoțite de o scurtă 

biografie artistică în limba română și engleză, vor fi trimise pe adresa de e-

mail  bienala.albastra@artessentia.ro. Calitatea fotografiilor poate influența rezultatul jurizării. Perioada de 

înscriere: 15 iunie - 31 iulie 2019. Anunțul referitor la lucrările acceptate se va face pe 15 august, iar 

acestea vor fi expediate în perioada 15-30 septembrie. Taxa de participare pentru artiștii invitați să expună în 

cadrul Bienalei este de 100lei/25Euro. Perioada de desfășurare: 20 octombrie - 20 noiembrie 2019, 

Brașov, România.  

 

Perioada de desfasurare a Bienalei: 20 octombrie - 20 noiembrie 2019, Brașov, România. 

Etapa I – Înscrierea și selecția 

- fiecare artist plastic care doreşte să participe trebuie să trimită 1 – 3 imagini ale lucrărilor, pe 

adresa de e-mail: bienala.albastra@artessentia.ro,  până în data de 31 Iulie  2019. 

- Numărul de lucrări ce pot fi trimise pentru selecție este de maxim trei. Dintre acestea pot fi 

selectate una, două sau toate trei lucrările. 

- Imaginile obligatoriu în format  .jpg rezoluție minimă 8 mega pixeli (3500x2333, 72dpi). 

Fotografia nu va conține ramă. Calitatea imaginilor trimise poate influența rezultatul jurizării. 

Denumirea fișierelor lucrărilor vor conține obligatoriu: nume_prenume_titlul lucrării_tehnica 

execuției_nr. fișier (1, 2, 3) 

- Imagine de artist, portret – obligatoriu jpg, rezoluție minimă 3 mega pixeli (2048x1536, 

72dpi). Denumirea fișierului: nume_prenume_oraș_țară 

- Un document format word (.doc sau .docx) care să conțină următoarele informații: 

- Date personale: Nume/prenume; Loc și dată naștere; Studii absolvite –specializarea – 

promoția; Membru UAPR; UAP Județ, anul admiterii în UAP - dacă este cazul; Date 

contact: Adresă, e-mail, tel. fix sau mobil, site, rețea socializare; Scurtă prezentare 

artistică (max. 200 caractere) în limba română și în engleză. 

- Date lucrare/ lucrări: Titlul lucrării, complexului sau seriei;Tehnica sau tehnici, 

materiale; dimensiuni;  

- Denumirea fișierului: nume_prenume_oraș_țară 

Etapa a II-a – lucrările acceptate, vor fi trimise prin curierat, exclus prin poştă, în perioada 01 

septembrie – 15 septembrie 2019, la o adresă ce va fi comunicată celor selectați. Taxa de participare pentru 

expoziţie este de 100 lei. Fişele de participare și condițiile de expediere vor fi trimise prin e-mail celor 

selectați. 

 

Curatori Bienala Albastră, Bienala Internațională de Arte Vizuale, Brașov 2019 – HRONICON: 

Dr. Cristina Angela Simion – Curator&Galerist Tiny Griffon Gallery, Nürnberg, Germania 

Victoria Țăroi – Curator&Galerist Galeria Albastră, Brașov, Romania 
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