CONCURSUL INTERJUDETEAN DE ARHITECTURA PENTRU ELEVI
„Ion Socolescu”

EDIŢIA a II-a
Martie - aprilie 2019

CONCURS aflat în
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE
la poziția 155 – Domeniul Cultural-Artistic
Aprobat prin OMEN nr. 3016/09.01.2019
TEMA CONCURSULUI: Orașul ART DECO
Organizat în perioada ianuarie – aprilie 2019.
Vom primi lucrari representative pentru sectiunile: Arhitectura- compozitie
arhitecturala, Grafica, Design, Fotografie, Proiect arta urbana- Graffiti Eseu – ateliere
concurs de scriere creativa, asteptand sa confirme numeroase talente care vor avea sansa de
a fi jurizate de cadre didactice universitare si personalitati ale artei plastice romanesti
contemporane de la Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, Universitatea Nationala de
Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Bucuresti, Uniunea Artistilor Plastici din Romania
si Ordinul Arhitectilor din Romania
o



CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
 Constituirea echipei de proiect, realizarea planului operaţional,
stabilirea responsabilităţilor in echipa : ian-dec 2019
 Lansarea proiectului-concurs: ian-febr. 2019
 Încheierea parteneriatelor: febr-martie 2019
 Înscrierea şi primirea lucrărilor: până pe 5 aprilie 2019;
 Jurizarea lucrărilor va fi realizată în perioada 10-12 aprilie 2019,
 Desfaşurarea probei de concurs: secțiune Design: 9 aprilie 2019 (
proba în timp real).
 Desfăşurarea atelierelor-concurs de scriere creativă – proba de
eseu 4 aprilie 2019
 Jurizare la proba de eseu: 5-9 aprilie 2019;
 Promovarea evenimentului prin organizarea unei conferinţe de
presă până la finele lunii mai 2019
 Vernisajul expoziţiei şi premierea sambata, 20 aprilie 2019-data
prognozată.

CATEGORII DE VÂRSTĂ:
- gimnaziu, clasele aV-a – aVIII-a
-liceu , clasele a IX-a – aXII-a

Acest proiect de promovare si afirmare a tinerelor talente din domeniul artelor si
arhitecturii se poate realiza cu sprijinul institutiilor partenere, a sponsorilor si a mass-mediei.
Atasam documentele in format electronic.
Informatii suplimentare pe site ul colegiului, la sectiunea CONCURS sau pe pagina de
facebook a concursului :
https://www.facebook.com/Concursul-de-Arhitectura-INSocolescu438605619893063/?hc_ref=ARQgCTypxfRmUU4a2AJEF24vBSv9kRbLMCOtlVJ99xBUJ7d5r8ytRpXLynyfBWUTvc

Telefon: 021 310 8958

Va asteptam alaturi de noi!
Vă rugăm să mediatizați această frumoasa manifestare adresată elevilor cu capacitati
creative deosebite.
Așteptăm cu drag lucrările tinerilor concurenți.
Coordonator,

Cornelia CONON
Profesor Arte Vizuale
Presedinte Asociatia Culturala ARTEVENT

Tel 0722.164.311
corneliaconon@gmail.com
http://www.facebook.com/asociatiaculturala.artevent

