
“BALCIC – FARA FRONTIERE” 

EDITIA A VII-A 2015 
EXPOZIȚIE ÎN GALERIA DE ARTA MUNICIPALA SILISTRA, 

BULGARIA 
PERIOADA: 16 IULIE – 08 AUGUST 2015 

  
Dan Tudor Truică curator general TRUICART Events, în colaborare cu Primaria 

Municipiului Silitra si Galeria Municipala de Arta si Asociatia “Sculptor marinar Laurentiu 
Macarie”, au plăcerea să vă invite să participaţi la evenimentul expozițional intitulat “BALCIC – 
FĂRĂ FRONTIERE”, ediția a VII-a 2015, manifestare care se adresează tuturor artiștilor plastici 
din țară și străinătate. 

Dorim în primul rând să aducem pe simeze lucrările realizate de artiștii participanți în 
taberele de creație și documentare TRUICART – Balcic, Bulgaria 2011 - 2015, dar și creația 
altor colegi care au avut bucuria de a cunoaște lumina coastei de argint a litoralului bulgăresc 
dar și peisajele specaculoase din pădurea calcifiată, mânăstirea Aladzha, orașul Varna, 
localitățile Kavarna, Shabla, Kaliakra și Tulianovo, Laguna Albă, Grotele Roşii, cartierul 
tătăresc, castelul reginei Maria şi grădina botanică. Toate aceste meleaguri oferă ochiului 
iubitor de frumos momente unice, alese, de interferență culturală, de o puritate ancestrală 
neasemuită, în concordanță cu virginitatea și sălbăticia acestor regiuni. 

Pe perioada şederii în tabăra se va organiza expoziţia de grup “Balcic – fără frontiere” 
(pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă) la Galeria de Artă Municipala Silistra, Bulgaria. 
Se va organiza o expeditie contracost la vernisaj care va include un concert de cobza, dar si 
vizitarea fortului Silistra si a mormintelor regilor traci din Sveshtari. 
Expoziţia se adresează tuturor artiştilor plastici, participarea nefiind 
condiţionată de tabară. 
  

  

CONDIŢII DE PARTICIPARE 
  

ETAPA I PRELIMINARĂ – fiecare artist plastic care doreşte să participe trebuie să trimită 
3 – 4 imagini ale lucrărilor, cu specificaţia “pentru expozitia BALCIC – FARA FRONTIERE”, pe 
adresa de e-mail: tudorro7000@yahoo.com, lucrări pe care le are în posesie sau pe care le 
poate trimite în perioada de primiri a lucrărilor, în cazul în care acestea au fost acceptate de 
juriu, PÂNĂ PE 18 IUNIE 2015. Imaginile lucrărilor vor fi însoţite de nume autor, titlu lucrare, 
tehnică şi anul realizării. Rezultatele jurizării vor fi comunicate pe  19 IUNIE 2015. 

ETAPA A II-A - lucrările acceptate, ale artistilor din Bucuresti, se vor preda în zilele 
de  20 – 21 IUNIE 2015, între orele 12.00 – 18.00 la adresa: Str. Doamnei nr. 5, etj. 3, at. 12, sect. 
3, Bucuresti. 

Artistii din provincie vor trimite lucrarile prin curierat (de preferinţă Fan Courier), exclus 
prin poştă, în perioada 20 – 24 IUNIE 2015, la adresa: Str. Doamnei nr. 5, etj. 3, at. 12, sect. 3, 
Bucuresti, cu mențiunea pe pachet „pentru expoziția BALCIC – FARA FRONTIERE”. Telefon: 
0766.790.094, 0729.641.197 – Dan Tudor Truică; 0766.790.095 – Ioana Truică. 
1.     PICTURĂ – sunt acceptate 1 - 3 lucrări cu latura mare de minim 40 cm şi maxim 100 cm, 
încadrate şi cu sistem de prindere. 
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2.     GRAFICĂ – sunt acceptate 1 - 3 lucrări cu latura mare de minim 40 cm şi maxim 100 cm, 
încadrate şi cu sistem de prindere. 
3.     SCULPTURĂ – 1 - 2 lucrări, material finit, dimensiune maximă 70x70x70 cm. 
4.     TAPISERIE – sunt acceptate 1 - 2 lucrări cu latura mare de minim 70 cm şi maxim 100 cm, 
încadrate şi cu sistem de prindere. 

Lucrările vor conţine pe verso datele personale: nume, prenume, titlul lucrării, 
dimensiune, material, tehnică, anul realizării, adresă, număr de telefon şi e-mail. Fişele de 
participare vor fi trimise prin e-mail. 

Taxa de participare pentru expoziţie este de 100 RON (costuri: închiriere sală, protocol, 
materiale publicitare – afiș, pliante, banner, diplomă de participare). 

Taxa catalog – 20 euro un exemplar (optional). 
Orice lucrare care nu corespunde condiţiilor de participare va fi respinsă şi expediată cu 

plata la destinatar prin Fan Courier. 
Lipsa unui ambalaj corespunzator conduce deasemenea la respingerea lucrarilor. 
Artiștii care doresc să participe cu lucrări cu sticlă iși asumă integral riscul transportului 

tur – retur. 
Comitetul curatorial va verifica la primire starea lucrărilor iar dacă acestea sunt afectate 

din cauza transportului le va returna. 
Comitetul curatorial va preda lucrările, pe baza unui proces verbal de predare – primire, 

instituției gazdă. În perioada de desfăşurare a expoziţiilor instituția gazdă este responsabilă de 
integritatea lucrărilor. 

Returnarea lucrărilor se face în termen de 7 zile de la finalizarea expoziţiilor cu plata la 
destinatar prin Fan Courier. Participanţii din Bucureşti vor ridica lucrările în primele 7 zile de la 
finalizarea ultimei expoziţii. Dupa această dată comitetul curatorial nu mai este responsabil 
pentru lucrări. 

Fiecare lucrare va fi returnată în ambalajul expeditorului, eventualele deteriorari datorate 
returului neintrând în responsabilitatea comitetului curatorial. 

Comitetul curatorial și instituția gazdă își rezervă dreptul de a folosi imagini după 
lucrările expuse în ideea de a promova prin diverse materiale publicitare manifestarea, pentru 
o mai bună mediatizare. 

Fiecare particpant va primi o diplomă de participare, un pliant şi un afiş A4. 
  
Comitet de organizare 
Dan Tudor Truică – preşedintele comitetului curatorial:         
•         e-mail : tudorro7000@yahoo.com   
•         telefon: 0766.790.094, 0729.641.197 
•         un eveniment prezentat pe 
http://www.facebook.com/pages/Salonul-National-De-Arta-Plastica-Atitudini-
Contemporane/149093825144945            
Ioana Enescu – PR Manager 
•           e-mail: penthesilea7000@yahoo.com 
•           telefon: 0766.790.095 
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