ASOCIATIA AMICI ARTIS
LICEUL DE ARTE VIZUALE ”ROMULUS LADEA”

FESTIVALUL LADEA
EDIȚIA A XVIII-A
Într-o eră supertehnologizată în care comunicarea inter-umană se limitează în sfera virtualului, propunem un demers
plastic prin întoarcerea la una din formele tradiționale de comunicare și anume la cea desfășurată cu ajutorul serviciilor
poștale.

PARTICIPANȚI:
Sunt invitați să participe elevii claselor:
1. IX-XII din toate liceele de artă din România
2. I-IV / V-VIII / IX-XII din școlile din județul Cluj
3. tineri cu vârstele cuprinse între 15-20 ani – secțiunea internațională

TEMA: MAIL ART
REGULI DE PARTICIPARE
1. Pentru a ne încadra în regula MAIL ART, pe aceeași față, trebuie să apară atât imaginea plastică realizată
de concurent, cât și destinatarul, expeditorul, timbrul, ștampila cu data poștei.
2. La expeditor vă rugăm să vă treceți numele, prenumele, clasa, școala de proveniență și adresa școlii.
3. Pe verso vă rugăm să apară doar numele profesorului coordonator și secțiunea la care dorim să înscriem
lucrarea.
4. Formatul A5 . Nu se admite passe-partout.
5. Vor fi eligibile doar lucrările de MAIL ART expediate individual și care respectă cerințele de mai sus.

NUMĂRUL DE LUCRĂRI: Fiecare autor se poate înscrie cu un numar nelimitat de lucrări (pentru categoriile 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7).

SECȚIUNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pictură
Grafică
Tehnică mixtă
Fotografie - sub forma de carte poștală
Digital Art
Sculptură mică
Ceramică
Istoria Artei

Rugăm ca dimensiunile lucrării bidimensionale să fie cele agreate de condițiile serviciilor poștale de încadrare în
normele de scrisoare sau carte poștală (să nu fie încadrate ca și colet).
Pentru concurenții din România, se admit și lucrări tridimensionale:
_ ambalajul ca suport plastic
_ pachet (sculptură mică, ceramică)
_ obiect
Dimensiunea maximă admisă: 20X20X20 cm

Secțiunea 8 (Istoria artei)
a) Concursul de Eseuri: „De la Catharina Van Hemessen până la Rebeca Horn/ Operele feminine de-a
lungul secolelor ”
Scrise cu font Times New Roman, cu titlu şi motto, sus în dreapta, numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea şcolară de proveniență, localitatea,
județul, numele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.

b) Concurs de prezentări multimedia: „De la Catharina Van Hemessen până la Rebeca Horn/ Operele feminine
de-a lungul secolelor ”
Prezentarea nu trebuie să depăsească 5 minute.
Numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea şcolară de proveniență, localitatea/ județul, numele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail
vor fi trecute pe primul slide al prezentarii.
MATERIALELE TRIMISE NU TREBUIE SĂ MAI FI PARTICIPAT LA VREUN CONCURS, PREMIATE LA VREO MANIFESTARE SAU PUBLICATE (INCLUSIV PE
INTERNET).
Lucrările se vor trimite şi electronic pe adresa: konczjudith@yahoo.com
Menționăm că lucrările trimise nu se returnează.
Bibliografie recomandată:
Lucian Regenbogen: Mari doamne ale picturii moderne;
Olga Greceanu: Femei - pictori necunoscute;
Christiane Weidemann/Petra Larass/Melanie Klier: 50 women artists;
Nancy G. Heller/Ovidio Guaita: Woman Artists: An Illustrated History;
Peggy Phelan, Helena Reckitt: Art and Feminism.

JURIZAREA
Jurizarea va fi realizată de către artişti profesioniști, profesori ai Universitatii de Artă şi Design Cluj-Napoca, profesori ai
Liceului de Arte Vizuale “R. Ladea”, invitați-artiști membri ai UAP Cluj.
Hotărârile juriului sunt definitive.

PREMII:
Se vor acorda premii pentru fiecare secțiune în parte. Toți participanții și profesorii implicați vor primi diplome de
participare în cadrul festivalului. Toate lucrările vor rămâne în patrimoniul Liceului de Arte Vizuale “R. Ladea” ClujNapoca, acestea putând fi folosite cu scopul promovării viitoarelor ediții.
TERMEN LIMITĂ: până la data de 29.04.2016
JURIZARE: 04- 06.04.2016
VERNISAJ: 9.05.2016

Lucrările vor fi trimise pe ADRESA:
Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”
Calea Dorobanților Nr. 56, Cluj-Napoca
CP 400117, județul Cluj
ROMANIA

REZULTATELE CONCURSULUI
Rezultatele vor fi publicate pe site-ul școlii www.arteplasticecj.ro . Lucrările selecționate vor participa la o expoziție
dedicată concursului.

CONTACT
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe adresa de e_mail: mailartladea@arteplasticecj.ro

Director:
Prof. Gavril Zmicala

Coordonator:
Prof. Salanță Roxana

