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                                                      REGULAMENT 

Modificat la 10 mai 2022 

 

Simpozionul Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene” ediţia a X-a 

                                                       1iulie  - 31 August 2022 

   

Prezentarea evenimentului: 

Prin cea de a X-a ediție a Simpozionului Internaţional de Sculptură “Drumuri Brâncuşiene” 

care se va desfășura la  Craiova în perioada 1Iulie -31 August 2022, ne propunem revenirea la un 

format autentic internațional al evenimentului. Spre deosebire de cei doi ani anteriori, când 

organizarea Simpozionului  a fost afectată de măsurile antipandemice, în anul 2022 vom renunța la 

condiționarea participării de rezidența în România. 

Prin urmare, sesiunea de înscriere în vederea participării la cea de a X-a ediție a 

Simpozionului Internațional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene” este deschisă tuturor 

sculptorilor interesați, indiferent de cetățenie sau rezidență. 

 Tema de anul acesta este Poarta spre Fantezie. Încurajăm atât reprezentările 

abstracte cât și cele figurative.  Ne dorim realizarea unei instalații de metal, sub care să poată 

permite adaptarea ulterioară la un sistem de fântâni arteziene  și a două lucrări sculpturale 

sub formă de portal, fiind absolut necesar ca cele trei lucrări să se încadreze în tema propusă. 

Portalurile vor cuprinde trei elemente: două blocuri decorative și partea superioară de 

legătură între acestea, pe care trebuie realizate elemente sculpturale încadrate în temă. 

Partea superioară de legătură trebuie să se regăsească în proiectul propus, dar nu va fi 

realizată de către sculptorii participanți. Fiecare dintre sculptorii participanți care optează 

pentru lucrări sculpturale în marmură vor realiza două lucrări - blocuri decorative din 

marmură, cu dimensiunea de 90x90x250(h) și formă dreptunghiulară, la care se adaugă câte 

un soclu de 100x100x50(h). Alegerea materialelor din care va fi realizată instalația metalică sunt 

lăsate la latitudinea artiștilor, însă este necesar să se precizeze cantitățile și felul materialelor alese. 

Perioada de înscriere a proiectelor este 01 martie – 31 mai 2022. În urma concursului de 

proiecte un juriu format din specialiști în domeniu va selecta două proiecte în marmură și un proiect 

în metal. Rezultatul final al selecției va fi făcut public pe data de 15 iunie 2022. 

Spațiul de lucru va fi Parcul Tineretului din Craiova. 

Având în vedere dificultatea execuției sculpturilor din marmură propuse a fi realizate 

la ediția din 2022 a Simpozionului Internațional de Sculptură Drumuri Brâncușiene, 

Organizatorul a decis ca perioada de execuție a lucrărilor să fie extinsă. Astfel, Simpozionul se 

va desfășura de la 1 iulie până la 31 august 2022. Cazarea participanților va fi asigurată pe 

toată această perioadă.  

În mod excepțional, sculptorul care va realiza lucrarea în metal își poate alege 

perioada în care să lucreze, în intervalul arătat mai sus, prezența sa nefiind obligatorie pe tot 

parcursul evenimentului.  

La începutul lunii august se va organiza un traseu cultural în orașul Craiova împreună cu 

sculptorii cărora le va fi prezentată cu ajutorul unui ghid istoria prezenţei remarcabile a artistului 

Constantin Brâncuși și influenţa culturală pe care acesta a avut-o pe teritoriul municipiului.   
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Organizatori: 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, instituție de cultură aflată în subordinea 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi a Primăriei Municipiului Craiova 

Parteneri:  

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, R.A.T. Craiova, Compania de Apă Oltenia S.A., Poliţia Locală a 

Municipiului Craiova. 

Juriu: 

Componența juriului va fi anunțată ulterior, pe parcursul perioadei de înscriere. 

Calendar 

Simpozionul va începe la 01 iulie 2022, ora 10:00 şi se va încheia la 31 August 2022. 

Sculptorii sunt obligați să finalizeze lucrarea până la data de 30 August, inclusiv. 

Înscrierea participanţilor: 

Înscrierea la Simpozion se va realiza prin trimiterea la adresa de e-mail tradem@tradem.ro,  

în perioada 01 martie - 31 mai 2022 a următoarelor documente: 

• Formular de înscriere, 

• Prezentul Regulament, semnat şi datat, 

• Curriculum Vitae, 

• Portofoliu cu lucrările reprezentative (5-7 lucrări realizate în piatră sau metal, după caz)  

• O fotografie a machetei lucrării ce se doreşte a fi realizată respectând tema de inspirație, 

prezentată din 4 perspective - față, lateral dreapta, lateral stânga și spate. 

• O fotografie recentă a artistului în alb - negru. 

Selecţia participanţilor: 

Conceptul artistic va trebui să sugereze tema dată. 

Principalele criterii de selecție îl vor reprezenta originalitatea și încadrarea proiectului în 

tema propusă, printr-un concept artistic al unei lucrări cu aspect elegant și forme grațioase dedicat 

integrării sculpturii ca mobilier urban. 

  Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 15 iunie 2022, pe site-ul: www.tradem.ro. 

Obligaţiile părților: 

Participanții 

Cei trei sculptori selectați vor lucra cu propriile unelte specifice și consumabilele pentru 

sculptură și finisaj, pe amplasamentul stabilit, având în vedere răspunderea atât pentru propria 

securitate, cât şi a celor din jur. În prima zi a Simpozionului vor prezenta o asigurare de răspundere 

civilă, respectiv o asigurare de sănătate a propriei persoane, în caz contrar vor semna, pe răspundere 

proprie, un acord privind renunţarea la orice pretenţii față de organizator, în acest sens.  

Lucrările trebuie finalizate până la data de 30 august 2022, inclusiv. 

Cei trei sculptori selectați vor suporta toate cheltuielile legate de deplasarea din 

localitatea de domiciliu până în Craiova, precum și cheltuielile de masă, pe tot parcursul 

Simpozionului. 

Organizatorii 

Organizatorii vor oferi un spațiu de lucru în aer liber dotat cu corturi de protecție împotriva 

căldurii excesive. 

mailto:tradem@tradem.ro
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Vor fi puse la dispoziţia participanților facilităţile de bază: apă, electricitate, macara (maxim 

de două ori pe săptămână) și lemn necesar platformei de lucru pentru lucrările de artă care vor fi 

realizate. 

Organizatorii vor asigura celor trei sculptori participanți la Simpozion necesarul de materiale 

pentru execuția lucrărilor (marmură, metale feroase și neferoase), lemnul pentru platformele de 

lucru (grinzi și scândură de brad), precum și bare de fier, pentru fixarea lucrărilor de marmură. 

Cazarea participanților va fi asigurată începând cu data de 30 Iunie 2022 și până la 5 

Septembrie 2022, în funcție de opțiunile și nevoile participanților.  

Remuneraţie: 

Sumele de bani care reprezintă contravaloarea drepturilor de autor pentru realizarea 

operelor de creație sunt de 15.000 de lei net (echivalent a aproximativ 3.000 de euro) pentru 

fiecare lucrare din marmură, respectiv 12.000 lei net (aproximativ 2.500 de euro), pentru 

instalația din metal. Așa cum s-a arătat, sculptorii care optează pentru realizarea lucrărilor 

în marmură vor realiza două lucrări, reprezentând cele două elemente ale fiecăruia din cele 

două portaluri, fiind remunerați pentru fiecare dintre acestea.  

În prima zi a Simpozionului se achită sculptorilor care lucrează în marmură un avans de 20%  

adică 6.000, respectiv 25%, adică  3.000 lei, sculptorului care va lucra în metal, din remuneraţiile 

mai sus amintite, diferenţa urmând a fi primită la data de 31 august 2022, după întocmirea 

procesului verbal de recepţie a lucrării. 

În cazul nefinalizării sau finalizării parţiale a lucrărilor, plata finală nu va mai  fi efectuată, 

iar sculptorul va fi obligat să despăgubească organizatorii cu suma de 15.000 lei cu titlul de daune-

interese.  

Clauză specială: 

Autorii transmit beneficiarului, în mod irevocabil și exclusiv, drepturile patrimoniale de 

proprietate intelectuală asupra lucrărilor (operei de creație artistică), conform Legii nr. 8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și dreptul de folosință a imaginii, cu privire la 

evenimente asociate Simpozionului. 

Vizibilitatea evenimentului: 

Mediatizarea va fi asigurată prin comunicate de presă în ziare, televiziune şi în publicaţiile 

de specialitate, media audio-vizuală și online. Publicul larg va fi informat prin afişe, invitaţii, 

anunţuri, ştiri difuzate la radiourile locale şi naţionale. 

 

Declar că am citit și înțeles prezentul Regulament și sunt de acord cu termenii și 

condițiile acestuia. 

 

Data,                                                                          Nume și semnătură, 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: 0740.250.413 sau pe 

adresa de e-mail tradem@tradem.ro. 


