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Consiliul Judeţean Alba   Primaria, Consiliul Local Aiud 

în parteneriat cu Asociația “Cusset - Aiud Echange”, Franța 

 
„festivalul internaţional de umor”, ediţia a VIII-a 

 

expoziţia internaţională de caricatură 

ediţia a VIII-a, 20-22 aprilie, 2012 
www.aiud-art.ro 

 
 

În aprilie 2012 Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud în colaborare cu Fundaţia „Inter-Art” Aiud, Consiliul 

Judeţean Alba, Primăria şi Consiliul Local Aiud va organiza „Festivalul internaţional de umor”, ediţia a VIII-

a. Această expoziţie va fi parte integrantă a festivalului. 

 
Tema : liberă. 

Tehnica : liberă. 

Dimensiunea : maxim A3 (max. 29,7 x 42 cm / 11,69 x 16,53 inch). 

 

Se acceptă doar lucrări originale, nepublicate până în prezent. 

Participanţii trebuie să completeze formularul de înscriere, care se poate descărca de la adresa 

www.aiud-art.ro sau se poate cere pe email de la adresa info@aiud-art.ro . 

 
Lucrările nu se returnează, ele vor intra în patrimoniul Fundaţiei “Inter-Art” şi a Muzeului de Artă 

Contemporană “Inter-Art” Aiud. Fiecare participant admis va primi afişul şi documentaţia expoziţiei. 

Expoziţia va avea loc în aprilie 2012 la Galeriile “Inter-Art” din Aiud. 

Termenul limită de trimitere: 1 aprilie 2012 (lucrarile sosite până la această dată) 

 
Lucrările se trimit la: 

Fundaţia „Inter-Art” Aiud | Ştefan Balog 

515200 - Aiud,  C.P. 40, Judeţul Alba, Romania   

(Vă rugăm expediaţi lucrările numai în format plic.  

Nu se acceptă colete. Specificati: Continut fara scop comercial) 

 
 
Informaţii suplimentare: 

info@aiud-art.ro 

tel. 004-0723-969911 

www.aiud-art.ro         www.inter-art.ro          www.aiudonline.ro         www.aiud.ro         www.art-aiud.com  
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