
REGULAMENT 

Simpozionul Interna(ional de Sculpturli ,,Drumuri Brftnc~iene" edi/ia a IX-a 
09 august - 04 septembrie 2021 

seaproba, 
Managerul Casei de Culturii "Traian Demetrescu" 

NOTA*** 
Casa de Cultura Traian Demetrescu din Craiova a hotarat prelungirea perioadei de inscriere 

la cea de a IX-a editia a Simpozionului lnternafional de Sculpturii "Drumuri Briincu§iene", 2021 
pana la data de 6 iulie 2021. 

Analizarea proiectelor propuse de ciitre Juriu ii deliberarea se vor realiza pe data de 8 
iulie 2021, iar rezultatele vor fl anun(ate pe 9 iulie, pe siteul nostru, tradem.ro. 

in consecin(li, Simpozionul Interna(ional de Sculpturli ,,Drumuri Brftnc~iene", edi(ia 
a IX se va des~ura in perioada 09 august - 04 septembrie 2021. 

Prezentarea evenimentului: 
Simpozionul lnternafiona/ de Sculpturii "Drumuri Briincu§iene" edifia a IX-a va reuni la 

Craiova, in perioada 09 august - 04 septembrie 2021 (***ca urmare a modificiirii ca/endarului 
evenimentu/ui), arti~ti din Romania care vor realiza creatii de sculptura din piatra, ~i, in premiera 
anul acesta, instalatii artistice. Tema Simpozionul este: Tudor Vladimirescu - Ecoul unui Erou. 
Compozitia sculpturilor ~i a instalatiile este la libera alegere a arti~tilor, cu precizarea ca nu vor ti 
acceptate sculpturile reprezentand personalitap istorice. Instalatiile artistice pot include 
reprezentari ale personalitatilor Revolufiei de la 1821. 

Terna acestui an are in centru pe Tudor Vladimirescu ~i Bicentenarul Revolutiei de la 1821, 
privita ca inceput al Romaniei modeme. Anul 1821 marcheaza in istorie sfilr~itul evului mediu in 
cele doua Principate ~i trecerea la epoca modema. Momentul a fost ales de catre istoricii romani 
prin prisma urmarilor pe termen lung pe care le-a avut Revolutia condusa de Tudor: sfilr~itul 
perioadei fanariote, inceputurile unor dezbateri sustinute ~i in mare masura incununate de succes cu 
privire la modemizarea' politica ~i administrativa, a justitiei, invatamantului ~i a societatii celor douii 
tari romane~ti. 

Pesonalitatea lui Tudor Vladimirescu este strans legata de regiunea Olteniei. Nascut la 
Vladimiri, in judetul Gorj, in preajma anului 1780, el i~i strange armatii din randurile pandurilor 
olteni, iar mai apoi ale tiiriinimii locale. Oltenia nu este doar punctul de plecare al Revolutiei, ci ~i 
baza fortificata a acesteia. Pliinuind sa se retraga aici pentru a continua rezistenta in cazul in care ' , 
Bucure~tiul ar fi fost pierdut, Tudor fortificii miinastirile oltene~ti, le aprovizioneaza cu arme ~i 
merinde. 

Asasinarea sa in noaptea de 27 /28 mai 1821, de~i pune capat Revolutiei, nu pune capiit ~i 
aspiratiilor de modemizare ~i dreptate socialii ~i nationalii pe care Revolutia le-a clamat. Deceniile 
urmiitoare vor marca emanciparea treptata de sub dominatie otomanii a celor douii lari romane~ti, 
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modernizarea institutiilor ~i, in cele din urmli, unirea lor ~i independenta deplinli. Mai mult decat in 
alte momente importante ale istoriei romanilor, care sunt rezultatul efortului comun al unor elite 
nationale, personalitatea lui Tudor este determinantli pentru des~urarea ~i programul mi~clirii 
clireia ii este conduclitor. 

Calendarul evenimentului 
In urma concursului de proiecte lansat de Casa de Culturli in perioada 24 mai - 06 iulie 

2021 (***ca urmare a modificarii calendarului evenimentului), cu ajutorul unui juriu format din 
speciali~ti in domeniu, directori ai unor institutii de culturli ~i reprezentanti ai administratiei locale, 
vor fi selectate mai multe proiecte de sculpturli ambientala arhitecturalli, respectiv instalatii 
artistice. Sculpturile vor fi realizate in piatra (marmurli), iar instalatiile pot include o varietate de 
materiale, la alegerea arti~tilor, cu precizarea cli acestea sunt destinate a fi expuse in aer liber ~i 
trebuie sli reziste intemperiilor. Rezultatul final al selectiei va fi facut public pe data de 09 iulie 
2021 (***ca urmare a modificarii calendarului evenimentului). 

Spaµul de lucru va fi pus la dispozitie de Centrul Multifunctional Craiova, situat in strada 
Targului nr. 26. 

Dupa selectia proiectelor, in tuna iulie vor fi achiziµonate pietre de marmurli cu dimensiuni 
estimate de creatori, precum ~i materialele necesare realizlirii instalatiilor. 

La inceputul lunii august se va organiza un traseu cultural in o~ul Craiova impreuna cu 
sculptorii clirora le va fi prezentatli cu ajutorul unui ghid istoria prezentei remarcabile a artistului 
Constantin Branc~i ~i influenta culturalli pe care acesta a avut-o pe teritoriul municipiului. La 
mijlocul lunii august se va organiza un traseu cultural in municipiul Targu Jiu in parteneriat cu 
Centrul de Cercetare, Documentare ~i Promovare ,,Constantin Brancu~i", care va prilejui vizitarea 
Ansamblului sculptural Constantin Brancu~i din Targu Jiu. 

Organizatori: 
Casa de Culturli ,,Traian Demetrescu" Craiova, institutie de cultura aflatli in subordinea 

Consiliul Local al Municipiului Craiova ~i a Primliriei Municipiului Craiova 
Parteneri: 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, R.A.T. Craiova, Politia Locala a Municipiului Craiova, 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., Centrul de Cercetare, Documentare ~i Promovare ,,Constantin 
Branc~i" Targu Jiu. 

Juriu: 
Mihai Vladimirescu - Prof. univ. dr. habit., Universitatea din Craiova 
Emilian ~tefarta - Arhitect, Manager Muzeul de Artli Craiova 
Lucian Rogneanu -Artist plastic, muzeografMuzeul de Artli Craiova 
Lucian Dindiricli - Manager Biblioteca Judeteana "Alexandro ~i Aristia Aman" 
Marina Andronache - ~ef Serviciu Imagine, Primliria Craiova 

Parteneri Media: 
TVR Craiova, Jurnalul Olteniei, Oltenia TV, Oltenia 3 TV, Micapi, Cuvantul Libertatii, 

Radio Oltenia Craiova, Revista ,,Mozaicul", Olten~ul, Craiova Forum, Stare de fapt, Monumente 
Oltenia. 

Calendar (*** modificat) 
24 mai- 06 iulie 2021 perioada de inscriere a proiectelor in concurs 
08 iulie 2021 - intfilnirea Juriului ~i selectia proiectelor participante 
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09 iulie 2021- comunicarea rezultatelor selectiei 
Simpozionul va incepe la 09 August 2021, ora 10:00 1;>i se va incheia la 04 Septembrie 2021 

(***ca urmare a modificiirii calendarului evenimentului). Sculptorii sunt obligati sa finalizeze 
lucrarile pana la data de 02 Septembrie, inclusiv. 

inscrierea participantilor: 
Data fiind starea de incertitudine cauzata de existenfa pandemiei cauzate de virusul 

SARS-COV-2, la edifia din acest an se pot inscrie doar arti~ti cu re~edinfa in Romania, 
indiferent de cetafenie. 

inscrierea la Simpozion se va realiza prin trimiterea la adresa de e-mail tradem/a),tradem.ro, 
in perioada 24 mai - 06 iulie 2021 a urmatoarelor documente: 
• Formular de inscriere, 
• Prezentul Regulament, semnat 1;>i datat, 
• Curriculum Vitae, 
• Portofoliu cu lucrarile reprezentative (5-7 lucrari realizate in piatrii sau instalatii, dupii caz) 
• 0 fotografie sau schita a machetei lucrarii ce se dore~te a fi realizatii respectand tema de 
inspiratie, prezentatii din 4 perspective - fata, lateral dreapta, lateral stanga ~i spate, cu precizarea 
dimensiunilor: inalpme, Iungime, adancime, dimensiuni ce nu vor mai putea fi modificate 
ulterior ~i, daca este cazul, a consumabilelor necesare. 
• 0 fotografie recentii a artistului. 

Selectia participantiJor: 
Conceptul artistic va trebui sa sugereze tema data - Tudor Vladimirescu - Ecoul unui 

Erou. Nu vor fi selectate sculpturile reprezentand personalitap istorice. 
Principalul criteriu de selectie il va reprezenta originalitatea interpretarii temei de 

concurs, printr-un concept artistic al unei lucrari cu aspect elegant ~i forme grafioase dedicat 
integrarii sculpturii ca mobilier urban. 

Rezultatul selecpei va fi publicat in data de 09 iulie 2021, pe site-ul: www.tradem.ro. 
Obligapile parfilor: 
Participanfii 
Artii;;tii selectati vor lucra cu propriile unelte specifice pentru sculpturii i;;i finisaj, pe 

amplasamentul stabilit, avand in vedere raspunderea atat pentru propria securitate, cat ~i a celor din 
jur. Arti~tii care vor propune realizarea de instalafii trebuie sa aiba in vedere ca acestea 
trebuie realizate exclusiv la locul de desfii~urare a Simpozionului ~i exclusiv cu uneltele 
proprii. 

in prima zi a Simpozionu/ui vor prezenta o asigurare de riispundere civilii, respectiv o 
asigurare de siiniitate a propriei persoane, in caz contrar vor semna, pe raspundere proprie, un acord 
privind renuntarea la orice pretentii fafii de organizator, in acest sens. 

Lucrarile trebuie finalizate pana la data de 02 septembrie 2021, inclusiv. 
Orice fel de intervenfie asupra blocurilor de piatra, legata de asamblare sau 

securizarea in vederea amplasarii ulterioare a lucrarilor va fi comunicata organizatorilor 
odata cu transmiterea proiectului. 

Artii;;tii selectati, vor fi prezenti obligatoriu, atat la festivitatea de deschidere a 
Simpozionului din ziua de luni, 9 August, pe toata perioada desfa~urarii acestuia, precum i;;i la 
festivitatea din ziua de sambiitii, 04 Septembrie. Nerespectarea acestei obligatii atrage dupa sine 
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neplata dreptului cuvenit. De la aceastii obligafie se poate deroga, prin acordul paqilor, pentru 
situatii excepfionale. 

Arti~tii vor suporta toate cheltuielile legate de deplasarea din localitatea de domiciliu 
pani in Craiova, precum ~i cheltuielile de masi, pe tot parcursul Simpozionului. 

Organizatorii 
Organizatorii vor oferi un spafiu de lucru in aer liber dotat cu corturi de protecfie impotriva 

ciildurii excesive. 
Vor fi puse la dispozitia participanfilor facilitiitile de bazii: apii, electricitate, macara (maxim 

de douii ori pe siiptamanii) ~i lernn necesar platformei de lucru pentru lucrarile de artii care vor fi 
realizate. 

Organizatorii vor asigura arti~tilor participanfi la Simpozion necesarul de materiale pentru 
execufia lucrarilor in funcfie de dimensiunile precizate in proiectele selectate, lernnul pentru 
platformele de lucru (grinzi ~i scandurii de brad), precum ~i bare de fier, precum ~i consumabilele. 

Cazarea participanfilor va fi asiguratii incepand cu data de 08 August 2021 ~i panii la 
5 Septembrie 2021 , in functie de opfiunile ~i nevoile participanfilor. 

Remunerape: 
Fieciirui sculptor i se achitii o sumii de bani care reprezintii contravaloarea drepturilor de 

autor pentru realizarea operelor de creatie, in cuantum de 12.000 de lei net. 
In prima zi a Simpozionului se achitii fieciirui participant un avans de 20% adicii 2.400 lei, 

din remuneratia mai sus amintitii, diferenta urmand a fi primitii la data de 04 septembrie 2021, dupii 
intocmirea procesului verbal de receptie a lucriirii. 

In cazul nefinalizarii sau finalizarii paqiale a lucrarilor, plata finalii nu va mai fi efectuatii, 
iar participantii vor fi obligati sii despiigubeascii organizatorii cu suma de 5.000 lei cu titlul de 
daune-interese. 

Clauza specialli: 
Autorul transmite beneficiarului, in mod irevocabil ~i exclusiv, drepturile patrimoniale de 

proprietate intelectualii asupra lucrarii (operei de creafie artisticii), conform Legii nr. 8/1996 privind 
dreptul de autor ~i drepturile conexe, precum ~i dreptul de folosinfii a imaginii, cu privire la 
evenimente asociate Simpozionului. 

Vizibilitatea evenimentului: 
Mediatizarea va fi asiguratii prin comunicate de presii in ziare, televiziune, radio, publicatii 

de specialitate ~i online. Publicul larg va fi informat prin afi~e, invitatii, anunturi, ~tiri difuzate la 
radiourile locale ~i nationale ~i pe refelele de socializare. 

Declar ca am citit ~i infeles prezentul Regulament ~i sunt de acord cu termenii ~i 
condifiile acestuia. 

Data, Nume ~i sernniiturii, 

Pentru mai multe informatii, vii rugiim sii ne contactati la numiirul de telefon: 0740250413 
sau pe adresa de e-mail tradem@tradem.ro. 
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