GALERIA GALATEEA CONTEMPORARY ART
organizează expoziţia de ceramică

DESIGN OBIECT
PERIOADA
6.05 – 6.06.2022
CURATORI:
Cristina Popescu Russu, Anca Vintilă Dragu, Aniela Ovadiuc, Iulian Vîrtopeanu
Invitat special: Miruna Ardelean - Arhitect, Designer de Interior și trainer Atelierele ILBAH
CONCEPT
Creativitate contemporană, estetică rafinată, funcţionalitate, cultură şi eleganţă vor fi expresiile unui
eveniment anual intitulat DESIGN OBIECT pe care îl vom inaugura anul acesta la Galateea
Conteporary Art, singura galerie dedicată ceramicii contemporane din România.
Ne propunem să reunim anual cele mai frumoase şi originale proiecte de ceramică contemporană,
dedicate designului de interior. Evenimentul este dedicat publicului larg iubitor de design,
arhitecţilor, designerilor de interior cărora ne dorim să le oferim o zonă de inspiraţie pentru
proiectele lor dar şi pentru ambientul personal.
Ne dorim să creăm o punte de comunicare între artişti şi decoratori, un spaţiu de dialog pentru
colaborări şi proiecte locale, atât de important pentru dezvoltarea şi continuitatea creativităţii şi a
producţiei artistice locale. Ne dorim să prezentăm şi promovăm creatorii locali reuniţi sub aura
ceramicii.
Provocăm ceramiştii şi designerii de produs să creeze obiecte dedicate designului de interior, obiecte
funcţionale pentru servirea mesei, ceaiului sau cafelei, obiecte decorative în spiritul designului
contemporan, din material ceramic sau cu preponderanţă material ceramic.
Creează poveşti cu obiectele tale, fă-ne să visăm, să ni le imaginăm încadrate în spaţiu şi timp, în
momente ale zilei, în momente personale. Pentru noi şi pentru public, imersia în spaţiul propus de
tine este cea mai importantă. Propunerile tale vor fi evaluate conform următoarelor criterii:
•
•
•
•

conceptul de design;
execuţia tehnică ;
estetică şi emoţie;
funcţionalitate şi integrare în spaţiul locuinţei.

Ceramica este unul din cele mai versatile materiale şi multiplele sale posibilităţi de modelare,
texturare, decor, oferă o varietate de posibilităţi de integrare a ei în designul interior. Fie că este
vorba de un interior minimalist sau unul eclectic, câteva piese de ceramică lucrate manual sau lucrări
integrate în spatiu, îţi vor înnobila interiorul şi îi vor da viaţă.
Aşa că alătură-te acestei provocări!

Proiectele selecţionate vor fi expuse pentru o lună, la Galateea Contemporary Art, Calea Victoriei
132, în perioada 6.05 - 6.06.2022.
Evenimentul este un eveniment conex Romanian Design Week 2022.
Regulamentul de funcţionare al galeriei se va găsi pe site-ul galeriei.

BENEFICIILE PARTICIPANŢILOR
▪ Galeria Galateea se ocupă de anunţarea expoziţiei în revista internaţională
New Ceramics/ Neue Keramik, Ceramic Now cu trimitere la pagina web a galeriei;
▪ Postarea expoziţiei pe site-ul Galeriei Galateea, în format bilingv (Ro-En) cu linkuri la galerii de
profil din străinătate;
▪ Promovare online/print/radio
STRATEGIA GALERIEI GALATEEA
Galeria Galateea are ca scop promovarea artei ceramice contemporane româneşti prin dezvoltarea
de parteneriate şi colaborări cu galerii şi centre de ceramică internaţionale.
Programul expoziţional este coordonat de grupul de artişti care a avut iniţiativa acestui demers, cu
scopul de a crea în aceasta galerie:
▪ Un spaţiu de lansare şi de promovare a tinerilor ceramişti, de prezentare a artiştilor
consacraţi, dar şi de omagiere a maeştrilor;
▪ Un loc ideal pentru întâlniri şi dezbateri privind atât perspectivele artei ceramice în context
internaţional cât şi noile concepte în relaţia ceramicii cu alte domenii conexe ale artelor
vizuale;
▪ Un spaţiu viu, generator de dialog între artişti şi public, menit să facă mai bine înţeleasă,
cunoscută şi apreciată această fascinantă artă a focului.
REGULAMENT DE PARTICIPARE
SELECŢIA PARTICIPANTILOR
•
La concursul de selecţie pot participa membri UAP din România şi absolvenţi ai Universităţilor
Naţionale de Arte, precum și artişti ceramiști, designeri de produs, creatori care realizează obiecte
din ceramică;
•
Se iau in consideratie lucrări realizate preponderent din material ceramic.

Artiştii vor prezenta pentru selecţie:
▪

▪

▪

Fişa de înscriere care va cuprinde numele autorului, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni (LxlxH),
anul realizării lucrării, prețul lucrării (valoare venit net artist) în Lei, datele de contact ale
artistului, studiile (anul absolvirii, instituţia de învăţământ superior, specializarea, clasa,
localitatea); Link la fisier de transfer poze.
Participanţii pot înscrie maxim 2 proiecte. Un proiect poate consta dintr-o piesă sau dintr-o
serie mică de maxim 5 obiecte interconectate prin concept.
Imagini digitale ale lucrărilor în format jpg sau tiff, rezoluţie 300 dpi luate din minim două
unghiuri (rugăm precizaţi la fiecare imagine numele autorului şi titlul lucrării în eticheta
imaginii. Ex. IoanaCostea_TouchCup);

▪

Acestea vor fi trimise pe adresa de mail office@galateeagallery.com până la data de 15
aprilie, a.c., cu menţiunea: „pentru expoziţia DESIGN OBIECT”;

▪

Rezultatul selecţiei va fi comunicat în data de 22 aprilie 2022, prin e-mail;

PREDAREA LUCRĂRILOR
▪ Lucrările originale selectate vor fi trimise prin poştă sau predate personal în intervalul 25-29
aprilie, între orele 16.00 – 20.00, la Galeria Galateea (Calea Victoriei, nr 132), însoţite de
Fișa de înscriere care ține loc și de Proces verbal Predare-Primire (în dublu exemplar) semnat
de artist. Fișa de inscriere va fi contra-semnată de reprezentantul galeriei la primirea lucrărilor
după verificarea integrităţii pieselor;
▪

Pentru eventualitatea vânzării, lucrările trebuie însoţite de ambalaj corespunzător.

▪

Deciziile comisiei de selecţie sunt definitive;

▪

Artiștii ale căror proiecte au fost admise, vor semna în galerie un Protocol de Expoziție care
va ține loc de contract între aceștia și Uniunea Artiştilor Plastici din România.

▪

Transportul lucrărilor este asigurat de către artist;

▪

Lucrările nu sunt asigurate pe durata expoziţiei;

▪

Artiştii selectionaţi vor achita o „contribuţie proiect artistic”, în valoare de 140 lei per
propunere de proiect care se va plăti direct la galerie sau în contul:
RO83 BACX 0000 0030 0510 8002 în termen de 3 zile de la data anunţării selecţiei;
(pentru 2 proiecte adimise suma va fi 280 lei; această sumă poate suferi mici modificări în
funcție de numărul de participanti),

▪

Important! Artiștii membri UAP din România trebuie să facă dovada plății la zi a cotizației de
membru și să nu aibă datorii la chiria atelierului (pentru cei care dețin ateliere de la UAP)

▪

Datele din fişa de înscriere vor fi utilizate în materialele de promovare a expoziţiei;
organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru datele înscrise de artist în fişa de
înscriere;

▪

Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, fără plată către autor, cu
scopul promovării expoziţiei în materialele publicitare precum şi în scop de informare,
marketing şi educaţional;

▪

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor în timpul
Transportului, dar se vor asigura că vor fi ambalate corespunzător transportului de obiecte de
ceramică;

▪

Pe întreaga durată a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările;

▪

Pe durata expozitiei, vânzarea lucrărilor se face prin intermediul referentului de specialitate al
galeriei, ţinând cont de valoarea dreptului de autor indicată în fişa de înscriere, care
reprezintă un cuantum de 72% din preţul final de vânzare;

▪

După închiderea expoziţiei, participanţii îşi pot ridica lucrările în data de 7 iunie, în intervalul
orar: 16.00 – 20.00 sau le pot fi returnate prin curier după strângerea expoziţiei;

GALERIA GALATEEA CONTEMPORARY ART
Calea Victoriei 132, sector 1, Bucureşti
e-mail: office@galateeagallery.com
website: www.galateeagallery.com
Contact: Aniela Ovadiuc, Referent Specialitate Galerie
Tel: 0745.355.941

