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REGULAMENT – ATELIER DE CREAȚIE ARTISTICĂ - FILM

În perioada 5 – 17 martie 2018, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” oferă un atelier de
creaţie artistică în domeniul artei cinematografice – o iniţiativă cultural-educaţională unică la nivel
local, care vizează publicul larg, indiferent de vârstă, sex sau formarea educaţională sau profesională.
Prin acest demers, cetăţenii Craiovei sunt invitaţi să descopere tainele artei actorului de film prin
intermediul unui atelier de creație intensiv, în care metodele teoretice dezvoltate de-a lungul
anilor de studiu de profesori recunoscuţi la nivel mondial cum ar fi Ivana Chubbuck, Michael
Cehov sau Lee Straseberg vor fi aplicate de specialişti din domeniul cinematografic în cadrul
unor exerciţii practice, care vor spori mijloacele de expresie artistică ale participanţilor, ca
divertisment cultural recreativ.
Proiectul îşi doreşte să faciliteze întâlnirea participanţilor cu profesori de specialitate din
domeniul cinematografiei, cu regizori de film şi actori consacraţi ai ţării, susținând educația
permanentă, dar şi petrecerea a timpului liber într-un mod educativ.
Atelierul se va desfăşura timp de 2 săptămâni, la sediul Casei de Cultură, Sala
Medievală, câte 7 ore/zi, în intervalele orare 10:00 - 14:00, respectiv 17:00 – 20:00, cuprinzând
atât întâlniri teoretice, în timpul cărora se vor dobândi cunoştinţe de bază din domeniul
cinematografiei şi al lucrului pe platoul de filmare, cât şi întâlniri practice, care vor cuprinde
filmările propriu-zise pentru realizarea unui produs cultural cinematografic.
Totodată, acest atelier este un mijloc prin care participanții își vor putea depăși inhibițiile,
căpătând o mai mare comoditate în interacţiunile sociale de zi cu zi.
Acest demers va avea ca finalitate realizarea unui material audio-video, operă de creaţie
artistică, având ca protagonişti participanţii la atelier. Produsul final va fi reprezentat în faţa
publicului larg.
Atelierul se va desfășura sub îndrumarea coordonatorului principal, regizorul Gheorghe
Preda, care va selecta participanții, pe baza unei scrisori de motivare a participării la atelier,
însoțită de o fotografie, care poate fi realizată și cu telefonul mobil. Acestea vor fi transmise la
adresa de e-mail casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com, perioada de înscriere fiind 15-27
februarie 2018.
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Persoanele selectate în vederea participării la atelierul de creație vor fi anunțate pe data
de 28 februarie, pe site-ul Casei de Cultură, dar și prin e-mail, urmând să completeze o fișă de
înscriere, la sediul Casei de Cultură, pe data de 1 martie.
De asemenea, participanții vor completa o declarație prin care autorizeză folosirea
materialelor realizate pe site-ul oficial www.tradem.ro şi alte platforme de socializare,
respectiv difuzarea acestuia pe canale media, renunțând la orice pretenții de natură
financiară rezultate din folosirea acestora de către Casa de Cultură.
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova declară că informațiile cu caracter
personal, altele decât numele concurenților, nu vor fi transmise unor terți și nu vor fi folosite în
alte scopuri decât cele legate de organizarea și promovarea Atelierului de creaţie artistică – Film.
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