
REGULAMENT

Simpozionul Internalional de Sculpturd ,,Drumuri Brdncusiene" edilia a IX-a
I - 3I August 2021

Munagerul Casei de Culturii '.',

Prezentarea evenimentului:
Simpozionul Internalionul de Sculphrd "Drumuri BrdncuSicne" ediliu u IX-u va reuni la

Craiova, in perioada l-31 August 2021, aftiqti din Romdnia care vor realiza creatii de sculpturd din
piatrd, qi, in premieri anul acesta, instalalii artistice. Tema Simpozionului este: Tudor
Wadimirescu - Ecoul unui Erou, Compozi{ia sculpturilor qi a instalaliile este la libera alegere a

artiqtilor. cu precizarea ci nu vor fi acceptate sculpturile reprezentind personaliti(i istorice.
lnstalaliile artistice pot include reprezentiri ale personalitdlilor Revolutiei de la l82l .

Tema acestui an are in centru pe Tudor Vladimirescu ;i Bicentenarul Revoluliei de la 1821,

priviti ca inceput al Rom6niei modeme. Anul l82l marcheazd in istorie sfdrgitul evului mediu in
cele doud Principate si trecerea la epoca modernd. Momentul a fost ales de cdtre istoricii romdni

prin prisma urmirilor pe termen lung pe care le-a avut Revolulia condusd de Tudor: sfArgitul

perioadei lhnariote, inceputurile unor dezbateri sustinute qi in mare mdsurd incununate de succes cu
privire la modemizarea politicd qi administrativa, ajustitiei, invilimAntului gi a societelii celor doud

!dri romdnesti.

Personalitatea lui Tudor Vladimirescu este strans legatd de regiunea Olteniei. Ndscut la
Vladimiri, in judelul Corj, in preajma anului 1780, el iqi strdnge armate din rAndurile pandurilor

olteni, iar mai apoi ale ldrdnimii locale. Oltenia nu este doar punctul de plecare al Revoluliei. ci 5i

baza lortiticatd a acesteia. Plinuind si se retragi aici pentru a continua rezistenja. in cazul in care

Bucureqtiul ar fi fost pierdut, Tudor fortifici mlndstirile olteneqti, le aprovizioneazd cu arme qi

merinde.

Asasinarea sa in noaptea de 27128 mai I 821 , de;i pune capdt Revoluliei. nu pune capAt $i

aspiraliilor de modernizare ;i dreptate sociali $i nationald pe care Revolulia le-a clamat. Deceniile

urmitoare vor marca emanciparea treptata de sub dominalie otomanE a celor doud ldri romdnegti,

modernizarea instituliilor gi, in cele din urm[, unirea lor qi independen{a deplini. Mai mult decdt in
alte momente importante ale istoriei rominilor, care sunt rezultatul efortului comun al unor elite

nalionale, personalitatea lui Tudor este determinantd pentru deslhgurarea qi programul miqcdrii
cdreia ii este conducitor.

se apt"obd,



C a Ie nd a ru I ev e n i m entu Iu i
in urma concursului de proiecte lansat de Casa de Culturl in perioada 24 mai - 22 iunie

2021, ctt ajutorul unui juriu format din specialigti in domeniu, directori ai unor institufii de cultur[

;i reprezentan(i ai administra{iei locale. vor fi selectate mai multe proiecte de sculpturl ambientalS

arhitecturali, respectiv instalalii artistice. Sculpturile vor fi realizate in piatrd (marmurd), iar

instalaliile pol include o varietate de materiale, la alegerea afiigtilor, cu precizarea ce acestea sunt

destinate a fi expuse in aer liber;i trebuie sd reziste internperiilor. Rezultatul final al selecliei va fi
licut public pe d ata de 26 iunie 2021 .

SpaJiul de lucru va fi pus la dispozilie de Centrul MultifuncJional Craiova, situat in slrada

Tirgului nr. 26.

Dupd selec{ia proiectelor, in luna iulie vor fi achizilionate pietre de marmurd cu dimensiuni
estimate de creatori, precum qi materialele necesare realizdrii instalajiilor.

La inceputul lunii august se va organiza un traseu cultural in oraEul Craiova impreund cu

sculptorii cdrora le va fi prezentatl cu ajutorul unui ghid istoria prezentei remarcabile a artistului
Constantin Brincuqi Ei influenla culturald pe care acesta a avut-o pe teritoriul municipiului. La

mijlocul lunii august se va organiza un traseu cultural in rnunicipiul Tirgu Jiu in pafteneriat cu

Centrul de Cercetare, Documentare gi Promovare ,,Constantin Brincuqi", care va prilejui vizitarea
Ansamblului sculptural Constantin BrAncuqi din TArgu Jiu.

0rganizatori:
Casa de Culturd,,Traian Demetrescu" Craiova, institu{ie de culturd aflate in subordinea

Consiliul Local al Municipiului Craiova 9i a Primdriei Municipiului Craiova

Parteneri:
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, R.A.T. Craiova, Polilia Locald a Municipiului Craiova,

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., Centrul de Cercetare, Documentare 5i Promovare ..Constantin

Brincu;i" Tdrgu Jiu.

Juriu:
Mihai Vladirnirescu - Prof. univ. dr. habil., Universitatea din Craiova
Emilian $tefh4d - Arhitect, Manager Muzeul de Artd Craiova

Lucian Rogneanu - Artist plastic, muzeograf Muzeul de Artd Craiova
Lucian Dindiricd - Manager Biblioteca Jude{eand "Alexandru qi Aristia Aman"
Marina Andronache - $ef Serviciu Imagine, Primiria Craiova

Parteneri Media:
TVR Craiova, Jumalul Olteniei, Oltenia TV Oltenia 3 TV, Micapi, Cuvdntul Libe(e{ii,

Radio Oltenia Craiova, Revista ,,Mozaicul", Oltenaqul, Craiova Forum, Stare de f'apt, Monumente
Oltenia.

Calendar
24 mai - 22 iunie 2021 perioada de inscriere a proiectelor in concurs

25 iunie 2021 - intdlnirea Juriului ;i selec{ia proiectelor participante

26 iunie 2021 comunicarea rezultatelor selec[iei

Simpoziorutl va incepe la 0l August 2021, ora 10:00 qi se va incheia la 3l August 2021.

Sculptorii sunt obligali si finalizeze lucrdrile pAnd la data de 29 August, inclusiv.



Inscrierea participantilor:
Dati fiind starea de incertitudine cauzati de existen{a pandemiei cauzate de virusul

SARS-COV-2, la edi(ia din acest an se pot inscrie doar arti;ti cu reqedin(a in Rominia,
indiferent de cetilenie.

inscrierea la Sinrpozion se va realiza prin l miterea la adresa de e-mail lradem(lrrtradem. ro,

in perioada 24 mai - 22 iunie 2021 a umitoarelor documente:
. Formular de inscriere,
. Prezentul Regulament, semnat Ei datat,
. Cuniculum Vitae,
. Porlofoliu cu lucrdrile reprezentative (5-7 lucrdri realizate in piatrd sau instala{ii. dupi caz)
. O fotografie sau schi15 a machetei lucrdrii ce se doreqte a fi rcalizald respectAnd tema de

inspiralie. prezentati din 4 perspective - fa[d, lateral dreapta, lateral stanga $i spate, cu precizarea
dimensiunilor: inil{ime, lungime, adencime, dimensiuni ce nu vor mai putea fi modificate
ulterior pi, dacl este cazul, a consumabilelor necesare.
. O lbtografie reccnti a artistului.

Selec{ia participan{ilor:
Conceptul artistic va trebui si sugereze tema dati - Tudor Wadimirescu - Ecoul unui

.Erau. Nu vor fi selectate sculpturile reprezent6nd personaliti!i istorice.
Principalul criteriu de selec{ie il va reprezenta originalitatea interpretirii temei de concurs,

printr-un concept a(istic al unei lucrdri cu aspect elegant ;i forme gratioase dedicat integrdrii
sculpturii ca mobilier urban.

Rezultatul selec{iei va fi publicat in data de 26 iunie 2021, pe site-ul: www.tradem.ro.
Obliga(iile pirfilor:
Participan{ii
Artiqtii selectali vor lucra cu propriile unelte specifice pentru sculptur[ 9i finisaj, pe

amplasamentul stabilit, avAnd in vedere rispunderea atat pentru propria securilate, cat $i a celor din
jur. Artigtii care vor propune realizarea de instalafii trebuie sI aibi in vedere ci acestea

trebuie realizate exclusiv la locul de desfi;urare a Simportonului Ei exclusiv cu uneltele proprii.
in prima zi a Sintpoziottttlui vor prezenta o asigurare de rdspundere civild, respectiv o

asigurare de sdnitate a propriei persoane, in caz contrar vor semna, pe rispundere proprie, un acord

privind renuntarea la orice pretentii latd de organizator. in acest sens.

Lucririle trebuie finalizate pdnl la data de 29 august 202l, inclusiv,
Orice fel de interven(ie asupra blocurilor de piatrl, legati de asamblare sau

securizarea in vederca amplasirii ulterioare a lucririlor va fi comunicati organizatorilor
odati cu transmiterea proiectului.

Afii$tii selecta{i, vor fi prezenji obligatoriu, atat la festivitatea de deschidere a

Simpozionttlui din ziua de duminici, I August, pe toatd perioada desfigurlrii acestuia, precum gi la
I'estivitatea din ziua de marli,3l August. Nerespectarea acestei obligalii atrage dupi sine neplata

dreptului cuvenit. De la aceastd obligalie se poate deroga, prin acordul pirlilor. pentru situagii

excep!ionale.

Artiqtii vor suporta toate cheltuielile legate de deplasarea din localitatea de domiciliu
pdni in Craiova, precum qi cheltuielile de masi, pe tot parcursul Simpozionului.



Organizatorii
Organizatorii vor oferi un spa{iu de lucru in aer liber dotat cu corturi de proteclie irnpotriva

cildurii excesive.

Vor fi puse la dispozitia parlicipan{ilor facilite{ile de bazl: apd, electricitate, macara (maxim

de doud ori pe siptimAnd) qi lemn neccsar platlbnnei de lucru pentru lucririle de arld care vor fi
realizate.

Organizatorii vor asigura aftiqtilor participan{i la Simpozion necesarul de materiale pentru

execu!ia lucrdrilor in func{ie de dimensiunile precizate in proiectele selectate, lemnul pentru

platforrnele de lucru (grinzi qi scdndur[ de brad), precum qi bare de fieq precum ;i consumabilele.

Cazarea participan.tilor va fi asiguratd incepind cu data de 30 lulie 2021 ;i pdnd la

2 Septembrie 2021, in funcfie de opliunile gi nevoile parlicipanlilor.
Remunera(ie:
Fiecirui sculptor i se achitd o sumd de bani care reprezinti contravaloarea drepturilor de

autor pentru realizarea operelor de creatie, in cuantum de 12.000 de lei net.

in prima zi a Sintpozionuh i se achiti fiecirui parlicipant un avans de 20o/o adicd 2.400 lei,
din remunera{ia mai sus amintiti, diferenla urmAnd a fi primitd la data de 3l august 2021, dupd

intocmirea prooesului verbal de receptie a lucrdrii.
in cazul nelinalizdrii sau finalizirii partiale a lucrdrilor, plata finali nu va mai fi efectuata,

iar pafiicipanlii vor fi obligali sI despdgubeascd organizatorii cu surna de 5.000 lei cu titlul de

daune-interese.

Clauzi speciald:
Autorul transmite beneficiarului, in mod irevocabil qi exclusiv, drepturile patrimoniale de

proprietate intelectuald asupra lucrdrii (operei de crealie arristicd), conform Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor gi drepturile conexe, precum Si dreptul de folosinld a imaginii, cu privire la

evenimente asoc iate Simpoz b ntt lui.

Vizibilitatea evenimentului:
Mediatizarea va fi asiguratd prin comunicate de presd in ziare, televiziune, radio, publicatii

de specialitate qi online. Publicul larg va fi informat prin afi9e. invitatii, anunturi, qtiri difuzate la
radiourile locale 9i na(ionale gi pe re{elele de socializare.

Declar ci am citit qi infeles prezentul Regulament qi sunt de acord cu termenii gi

condi(iile acestuia.

Da1a, Nume gi semniturd.

Pentru mai multe inlbnna{ii, vd rugdm si ne contactali la numirul de telelbn: 0740250413 sau pe

adresa de e-mail tradem(dJradem.ro.


