
 
                                

 
 

  
 

 
APEL PENTRU PROIECTE EXPOZITIONALE 2017 - 2018 

 
 
 

Galeria Galateea are drept scop promovarea artei ceramice contemporane româneşti prin dezvoltarea 
de parteneriate şi colaborări cu galerii şi centre de ceramicã internaţionale. 
Programul expoziţional este coordonat de grupul de artişti care a avut iniţiativa acestui demers şi care  
şi-au propus să creeze în galerie: 
 

 un spaţiu de lansare şi promovare al tinerilor ceramişti, de prezentare a artiştilor 
consacraţi, dar şi de omagiere a maeştrilor; 

 un loc ideal pentru întâlniri şi dezbateri privitoare la perspectivele artei ceramice în context 
internaţional şi la noile concepte în relaţia ceramicii cu alte domenii ale artelor vizuale; 

 un spaţiu viu, generator de dialog între artişti şi public, menit să facă înţeleasă, 
cunoscută şi apreciată această fascinantă artă a focului; 

Termen limitã de depunere a proiectelor: 30 noiembrie 2016 

Apelul pentru proiecte expoziţionale se adreseazã artiştilor vizuali care se exprimã 
cu precădere în material ceramic, membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România, tinerilor 
artişti, absolvenţi ai Universiţãtilor de Artã şi artiştilor vizuali invitaţi, cu rezidenţã în strãinãtate. 

Descriere proiect 
 

Galeria Galateea oferã posibilitatea de exprimare a temei abordate în proiect artiştilor ceramişti, 
celor care doresc sã foloseascã materialul ceramic dar şi a altor medii de expresie artisticã ce 
interacţioneazã cu ceramica. Artiştii sunt încurajaţi sã dezvolte un dialog direct cu publicul prin 
intermediul acţiunilor culturale care vor avea loc în galerie. Totodatã, galeria promoveazã 
evenimentele, atât în plan naţional cât şi internaţional. 

Perioada de expunere în Galeria Galateea Contemporary Art pentru anul 2017, este de 29 zile. 
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Aplicatia: 
 
Propunerile de proiecte trebuie sã conţinã: 

 
 prezentarea proiectului (max. 700 cuvinte) în format pdf sau doc, respectiv 

titlul expoziţiei, temã, concept, artist/artisti, curator, propunere acţiune 
culturală, perioadă de expunere; 

 un scurt CV al artistului sau al grupului de artişti (inclusiv detalii de contact); 
 imagini cu rezoluţie bunã (200/300 dpi) sau schiţe ale proiectului propus; 

 
Aplicaţiile pot fi trimise prin e-mail la:  galeriagalateea@yahoo.com sau prin poştã, pe adresa 
galeriei, în format CD.  

 
Rezultatele vor fi comunicate prin e-mail sau telefonic începând cu data de 15 decembrie 2016. 

 

UAP / Galeria Galateea Contemporary Art 
Mónika Pădureţ 

Calea Victoriei,  nr. 132, sector 1, Bucureşti 
0745 355 941 / 021 317 3814  
galeriagalateea@yahoo.com 

www.galateeagallery.com   
www.galeriagalateea.blogspot.ro 
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