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REGULAMENT 

 

Call proiecte de artistice cu tema  „Tărâmul de dincolo” 

 

 

 

Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” lansează în perioada 09 - 30 iulie 2021 un call de proiecte 

având ca temă  „Tărâmul de dincolo”, în urma căruia vor fi selectați 6 sculptori și 1 ilustrator,  

plecând de basmul popular „Fiul de împărat și tărâmul de dincolo” 

Spaţiul de lucru ales este Parcul „Tineretului”, o zonă de agrement și promenadă importantă a 

Municipiului Craiova, cea mai mare de acest gen după Parcul „Nicolae Romanescu”. 

Ne dorim să realizăm opere de creație din zona artelor plastice cu caracter ambiental destinate 

spațiului outdoor, având ca temă ”Tărâmul de dincolo”, precum și o ilustrare a basmului ce servește 

ca punct de pornire al proiectului. 

Operele sculpturale realizate în cadrul proiectului vor fi transferate în patrimoniul Primăriei 

Municipiului Craiova. 

Materialul lemnos, (buștenii) pentru sculpturi, va fi pus la dispoziție de către R.A.A.D.P.F.L Craiova. 

Având în vedere că unul dintre obiectivele Casei de Cultură este reprezentat de conservarea, 

cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a 

patrimoniului cultural imaterial, considerăm că basmul popular reprezintă o sursă creativă 

inepuizabiă și poate servi ca bază de creație artistică și pentru celelalte arte și că în același timp, prin 

intemediul acestui proiect, contribuim la transmiterea valorilor culturale tradiționale și către tinerele 

generații.  

Partener: RAADPFL Craiova 

Calendar:  

Perioada de trimitere a documentelor pentru înregistrare de către participanţii invitaţi: 09 – 

30.07.2021.  

Timpul de lucru util pentru realizarea creațiilor sculpturale începe pe 09 august 2021 artiștii 

participanți fiind obligați să finalizeze lucrarea până la data de 15 august 2021. 

Sculptorii vor ajunge la Craiova pe parcursul zilei de duminică 08 august 2021, urmând ca luni 09 

august 2021, să se familiarizeze cu spațiul de lucru, alegerea materialelor, discuţii preliminarii, 

organizarea și delimitarea perimetrelor de desfășurare a evenimentului. 

Artiştii vor sculpta cu motofierăstrăul având o arie strict delimitată iar sculpturile realizate vor deveni 

proprietatea oraşului, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului material al Municipiului Craiova. 
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Materiale şi echipamente: 

Ca utilități, fiecare sculptor va avea la dispoziţie sursă de electricitate și va lucra cu propriile unelte 

necesare pentru sculptură şi finisaj specificate ca și condiții obligatorii pentru participare din 

prezentul regulament. Proiectul se va desfășura indiferent de condiţiile meteorologice, în perioada 

stabilită. Materialul lemnos existent poate prezenta numeroase defecte (părţi cu putregai, galerii de 

insecte, crăpături) astfel că sculptorii trebuie să fie pregătiţi să adapteze execuţia proiectului la 

calitatea materialului. 

Remuneraţie:  

Fiecărui artist i se achită, o sumă care reprezintă contravaloarea drepturilor de autor, în cuantum de 

4.500 de lei net. În prima zi a rezidenței fiecare participant primește un avans de 20 %, adică 900 lei 

din remuneraţia mai sus amintită, diferenţa urmând a fi achitată în cont la data de 16.08.2021, după 

întocmirea procesului verbal de recepţie a lucrării. Autorul transmite, în mod exclusiv, Casei de 

Cultură dreptul de proprietate şi de imagine al lucrării (sculptura în lemn), precum şi dreptul 

patrimonial exclusiv, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Condiţii obligatorii pentru participare:  

Fiecare sculptor trebuie să dețină pe parcursul proiectului următoarele echipamente şi materiale de 

lucru: 

- 1  motofierăstrău pentru degrosare, de minim 2,5 CP și minim 3 lanţuri tăietoare de schimb;  

- 1  motofierăstrău cu lamă specială pentru carving și minim 3 lanţuri tăietoare de schimb; 

- Minim 1 polizor unghiular de 115.  

- Minigrinder sculptură, accesorii minidiscuri;  

- Echipamente auxiliare – minifreză, biax, etc cu accesorii şi consumabile. 

- Discuri abrazive pentru polizor unghiular;  

- Dălţi pentru sculptură în lemn;  

- Costum autorizat de protecţie la tăierea cu lanţul pentru motoferăstrău (pantaloni – protecţie la 

picioare sau salopetă); 

- Echipament auxiliar de protecţie: căşti, ochelari de protecţie, măşti de protecţie pentru praf, mănuşi 

groase din piele, bocanci cu protecţie metalică; 

- Prelungitor electric 50 m 

- Prelungitor electric 20 m 

- Alte consumabile pentru echipamentele mai sus menționate. 

Obligaţiile participanţilor:  

Artiştii vor lucra pe amplasamentul stabilit, având în vedere răspunderea atât pentru propria 

securitate, cât şi a celor din jur. În prima zi a proiectului vor prezenta asigurarea de răspundere civilă 
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referitoare la propria persoană, în caz contrar vor semna, pe răspundere proprie, acordul privind 

renunţarea la orice pretenţii din partea organizatorului, în acest sens. 

 Ilustratorii vor putea lucra în regim remote începând cu data de 8 august – respectând termenul 

limită de 1 septembrie, dată până la care ilustratorul se obligă să prezinte un număr de 8-10 ilustrații 

din cadrul basmului  sus menționat.  

Sculptorii vor fi prezenţi, obligatoriu, toată perioada desfăşurării acestuia, fără nicio excepţie. 

Nerespectarea acestei obligaţii atrage după sine neplata dreptului cuvenit.  

Cheltuielile legate de transportul participanţilor la locul desfăşurării rezidenței culturale, şi retur, 

cheltuielile cu benzina pentru motofierăstrău, uleiul de amestec, uleiul de lanț precum și 

consumabilele specifice sculpturii se asigură de către participanți. 

Cazarea va fi asigurată de organizatori, începând cu data de  08.08.2021 până la data de 15.08.2021. 

Masa se asigură pe cont propriu (nu este oferită de către organizator). 

Acte necesare: 

Pentru înregistrare și înscriere, participanţii vor trimite: o copie după cartea de identitate, CV-ul, 

portofoliul de lucrări și schița pentru lucrările (câte două lucrări) ce urmează a fi realizate. 

Ilustratorul va trimite cel puțin 2 schițe pornind de la basmul amintit, ce urmează a fi ilustrate. 

 Documentele vor fi trimise prin email de către fiecare solicitant, până la data de 30 iulie 2021, la 

adresa tradem@tradem.ro.  

Lista documentelor necesare: 

• Formularul de participare 

• Copie după Cartea de Identitate  

• Prezentul Regulament, semnat şi datat  

• Curriculum Vitae  

• Portofoliu cu lucrările reprezentative (în format elecrtonic) – fotografii ale lucrărilor, maxim 10 

lucrări realizate în lemn cu motoferăstrăul şi unelte electrice adiacente dintre care minim 2 lucrări de 

dimensiuni peste 100 cm înălţime. Alte 5 lucrări reprezentative.   

• O fotografie recentă a artistului în alb - negru. 

Semnarea acestui regulament ţine loc şi de declaraţia de posesie asupra uneltelor şi 

echipamentelor de protecţie obligatorii necesare participării, enumerate anterior. 

Lipsa oricărui document sau documentele incomplete vor atrage după sine, respingerea 

participantului la rezidența culturală. Documentele trimise nu vor fi returnate.  

 

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu cele precizate,  

Nume, prenume ...................................... 

mailto:tradem@tradem.ro
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Data ................................. 

Semnătura  ....................... 

 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon:  

0725 226 855 (Violeta Grigorie); 0724 329 570 (Monica Vlad) sau pe adresa de e-mail 

tradem@tradem.ro 

 


