Colegiul Tehnic “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PETRILA

PROIECT EDUCAŢIONAL

„PASĂREA MĂIASTRĂ”
- concurs regional de artă fotografică Ediţia a X-a

Categoria în care se încadrează proiectul: cultural - artistic

Regulamentul Concursului regional de artă fotografică
„Pasărea Măiastră”
Concursul „Pasărea Măiastră” este o activitate extracurriculară care se
adresează elevilor de liceu cu vârsta cuprinsă între 14-20 de ani, pasionaţi de fotografie şi
artă.
Motto: „Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi
foarte departe”
Constantin Brâncuşi

-

Obiectivele concursului:
promovarea adevăratelor valori
cunoaşterea aspectelor importante din viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi
cultivarea simţului estetic la elevi
stimularea spiritului de competiţie al elevilor
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare ale elevilor
Concursul are două secţiuni:

1. Secțiunea Artă fotografică
Înscrierea participanţilor în concurs se realizează în perioada 1 noiembrie –
7 decembrie 2018 prin completarea fişei de înscriere (anexa 1) şi expedierea acesteia
împreună cu lucrarea/lucrările de artă fotografică realizate pe adresa liceului. Este
obligatorie trimiterea fişei de înscriere şi în format electronic (document word) pe
adresa belgiugabriela@yahoo.com. Data limită de expediere a lucrărilor este
7 decembrie 2018 (data poştei). O lucrare poate avea doar un singur autor. Fiecare
lucrare va avea pe verso specificat numele şi prenumele autorului, titlul lucrării,
secţiune/genul în care se încadrează lucrarea, şcoala de provenienţă, judeţul. Numărul
maxim de lucrări participante dintr-o unitate şcolară este 15. În concurs pot fi înscrise
numai lucrări proprii, originale, alb negru sau color, format A4, tipărite pe hârtie foto
care se încadrează în următoarele genuri:
 portret
 peisaj
 reportaj
 eseu
 natură statică
 macrofotografie
 etnografie şi folclor
 animale
 prelucrari digitale

2. Secțiunea Poster/afiş
Înscrierea participanţilor în concurs se realizează în perioada 1 noiembrie –
7 decembrie 2018 prin completarea fişei de înscriere (anexa 1) şi expedierea acesteia
împreună cu posterele realizate pe adresa liceului. Este obligatorie trimiterea fişei de
înscriere şi în format electronic (document word) pe adresa belgiugabriela@yahoo.com.
Data limită de expediere a lucrărilor este 7 decembrie 2018 (data poştei). O lucrare
poate avea maxim 2 autori. Fiecare lucrare va avea pe verso specificat numele şi
prenumele autorului/autorilor, şcoala de provenienţă, judeţul. Numărul maxim de lucrări
participante dintr-o unitate şcolară este 5. Tema lucrării este realizarea unui poster/afiş
de promovare a României în lume folosind aspecte ale vieţii şi operei marelui sculptor
român de notorietate internaţională. Pentru realizarea posterului se poate folosi orice
tehnică (fotografie, desen, colaj, pictură, etc) şi material, formatul afişului este A3.
Pentru acest concurs nu se percepe taxă de participare.
Împreună cu lucrările vă rugăm să trimiteţi și un plic format A4 autoadresat şi
timbrat cu timbru de minim 5 lei, pentru expedierea diplomelor.
Evaluarea lucrărilor
Juriul va fi alcătuit din profesori de arte plastice, jurnalişti, artişti plastici.
Preşedintele juriului este directorul unităţii şcolare. Evaluarea lucrărilor de artă
fotografică şi postere se realizează până la data de 21 decembrie 2018.
Premii
Pentru fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni și diplome de
participare . Festivitatea de premiere se va desfăşura în data de 21 decembrie 2018 la
sediul liceului.
În perioada 17-21 decembrie se realiza un atelier foto/ masă rotundă la care vor
participa elevi pasionați de arta fotografică și specialiști în domeniu (profesori,
jurnaliști, fotografi profesioniști) care vor împărtăși tinerilor secrete ale profesiei.
Activitatea se va desfășura la Casa de Cultură “Ladislau Schmidt” Petrila unde va avea
loc şi vernisajul expoziţiei de fotografii şi postere.
Date de contact:
Colegiul Tehnic “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Petrila, str. Republicii, nr.196, loc.
Petrila, jud. Hunedoara, cod 335800, tel/fax 0254550743.
Persoană de contact: prof. Belgiu Gabriela, tel. 0722487025, e-mail:
belgiugabriela@yahoo.com

Anexa 1
Concursul regional de artă fotografică „Pasărea Măiastră”
Ediţia a X-a, 2018
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Unitatea şcolară.....................................................................................
Localitatea...................................................................
Strada.......................................................................... Nr..........
Județ................................................. Cod poștal.........................
Telefon/fax………………………………e-mail……………………………………
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Director,

Secţiunea

Gen

Titlul lucrării

Profesor coordonator

Consilier educativ,

Telefon, e-mail
prof. coord.

