COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ „OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI

REGULAMENT DE ORGANIZARE
CONCURS NAŢIONAL DE ARTE VIZUALE
OCTAV BĂNCILĂ

„Sincretism plastic”
Ediţia a II-a
22. 02 – 13. 05. 2016
IAŞI

Manifestarea este deschisă elevilor din clasele V- XII şi se derulează pe două secţiuni de
vârstă. Secţiunile au ca temă principală - Sincretismul plastic.
Elevii participanţi sunt divizaţi pe două secțiuni:
 Gimnaziu: V - VIII
 Liceu: IX – XII
1. Domenii de exprimare vizual-artistice:
 pictură
 sculptură
 ceramică
 grafică și ilustrație de carte
 arte decorative/textile
 fotografie
 design
 arhitectură
 artă sacră
2. Condiţii de participare
- Participanţii la concurs sunt:
 elevii claselor V - XII – învăţământ vocaţional
Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare:
- lucrările elaborate pot face referire la schimbul de mijloace de expresie plastică,
amestecuri de tehnici, materiale, genuri sau disoluţia graniţelor stricte dintre acestea,
conducând la apariţia unor noi genuri sincretice. Pot fi utilizate elemente plastice, doar ca
punct de plecare în creaţie, impunându-se propria viziune.
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- lucrările elevilor vor fi elaborate în format:
A3 - pentru clasele V-VIII
A2 - pentru clasele IX-XII
- Pentru icoană dimensiunea maximă - 40 cm.
- Pentru sculptură şi ceramică dimensiunile în înălţime nu vor depăşi 50 cm.
- sunt acceptate toate tehnicile de lucru.
- lucrările realizate pe hârtie vor fi încadrate în passepartout.
- este necesar ca pe fiecare lucrare (pe verso) să fie o etichetă în care se va specifica: titlul
lucrării, numele şi prenumele autorului, clasa, şcoala, localitatea, numele cadrului
didactic coordonator.
3. Criterii de evaluare / jurizare
*Respectarea temei propuse concursului;
*Respectarea principiilor de organizare compoziţională;
*Aprecierea gradului de originalitate şi imaginaţie regăsit în lucrarea realizată de fiecare
participant;
*Sunt excluse din concurs lucrările care nu respectă dimensiunile stabilite și termenele de
predare.
4. Program de organizare
ÎNSCRIEREA se va face în perioada,22.02.2016 - 29.02.2016 pe baza fişei de înscriere
(anexa).
PRIMIREA LUCRĂRILOR se va face în perioada 22.02.2016 - 29.02.2016 (data
poştei).
Lucrările participanților (max. două/autor), vor fi însoțite de fişa de înscriere (anexa)
completată corect, pe următoarea adresă:
Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”; Strada Cuza-vodă, nr 29, Iaşi, judeţul Iaşi
 Jurizarea lucrărilor pentru expoziţie va avea loc la galeriile gazdă în perioada 14, 15 - 03.
2016
 Expedierea premiilor/diplomelor de participare se vor face în perioada 4 – 13. 05. 2016,
pe adresele indicate de îndrumători în fişele de înscriere.
 Se vor acorda premii speciale, premiile I, II, III, menţiuni, pentru fiecare secţiune de
vârstă (clasele V- XII); diplome de participare cadrelor didactice coordonatoare; nu se trimit
diplome on-line!
 Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.
 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a utiliza imaginile lucrărilor în materiale publicitare şi
pentru promovarea concursului.

Persoană de contact:
Profesor, Doina Tudor, tel. 0745.896443, e-mail doina_tudor2003@yahoo.com
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ „OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI

CONCURS NAŢIONAL DE ARTE VIZUALE
OCTAV BĂNCILĂ

„Sincretism plastic”
Ediţia a II-a
22. 02. 2016 – 13. 05. 2016
IAŞI

NUMELE ŞI PRENUMELE AUTORULUI (elev ) :
...........................................................................................................................................
Numele liceului şi adresa, localitatea, număr de telefon:
..........................................................................................................................................................
Clasa şi vârsta............................................................................................................................
Secțiunea………................................................................................................................
Titlul lucrării
...........................................................................................................................................
Dimensiuni........................................................................................................................
Tehnica de lucru ...............................................................................................................
Numele profesorului coordonator:
……………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………....…………………….....
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Avizat nr.........................din ...............
Inspector General, Prof. Dr. Camelia Gavrilă
Colegiul Naţional de Artă”Octav Băncilă” Iaşi
Avizat nr. .......................din ................
Director, Prof. Dana-Louise Barnea
Seminarul Teologic Ortodox Liceal ”Sf. Vasile cel Mare” Iaşi
Avizat nr. .......................din ................
Director, Pr., Prof. Dragoş Bahrim
I.S.J. Iași
Inspector de educație vizuală
Prof. Dumitru Cristescu
U.A.P. Iași
Avizat nr. .......................din ................
Președinte, Felix Aftene, artist plastic, Preşedinte al U.A.P. din România, filiala Iaşi
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Numele liceului şi adresa, număr de telefon:
..........................................................................................................................................................
Clasa şi vârsta............................................................................................................................
Secțiunea………................................................................................................................
Titlul lucrării
...........................................................................................................................................
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Tehnica de lucru ...............................................................................................................
Numele profesorului coordonator:
……………………………………………………………………..................................
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