„Tineri artiști români în creația contemporană 2021”
APEL PENTRU PROIECTE
Fundația Culturală INTACT, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, organizează concursul
„Tineri artiști români în creația contemporană 2021”, eveniment destinat descoperirii
și promovării tinerilor artiști și a noilor tendințe în arta contemporană românească.
Concursul va fi jurizat de cinci experți din domeniul artelor vizuale, care vor selecționa
cei mai buni opt artiști din rândul participanților. Aceştia vor fi invitați să participe la
expoziția de grup „Tineri artiști români în creația contemporană 2021”, deschisă la
SPAȚIU INTACT la sfârșitul lunii octombrie 2021 (data exactă va fi comunicată până la 1
octombrie).
Primii trei artişti selecționați în ordinea punctajului vor fi premiați astfel:
Premiul I – 6000 lei,
Premiul II – 4000 lei,
Premiul III – 2000 lei.

Condiții de participare
Vor fi primiți în concurs artiștii emergenți, care nu sunt cuprinşi în portofoliul galeriilor
comerciale și ale căror lucrări nu sunt prezente la târguri de artă. Selecția va viza coerența
conceptuală, calitatea și originalitatea lucrărilor, precum și raportarea artiştilor la discursul
artistic contemporan. Pot participa absolvenții studiilor universitare din promoțiile
anterioare anului 2020 (inclusiv), fără limită de vârstă.
Portofoliile de concurs trebuie să conțină următoarele informații:
•
•

Numele artistului, anul nașterii, localitatea unde domiciliază/ lucrează, website
(dacă este cazul), date de contact (în format Word sau PDF);
CV artistic (în format Word sau PDF);
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•

•

•

10 imagini ale lucrărilor propuse spre jurizare: fiecare imagine în format jpg, 300dpi,
maxim 5MB; Opțional, se pot trimite și imagini suplimentare de ansamblu, cu
expoziții personale sau de grup, însă nu mai mult de 5.
O listă (în format Word sau PDF) conținând detaliile fiecărei lucrări: titlul, anul
realizării, tehnica, dimensiunea etc. (titlul trebuie să se regăsească și în denumirea
fiecărei imagini);
O scurtă descriere a demersului artistic sau a temelor abordate în cele 10 lucrări
(max. 400 de cuvinte, în format Word sau PDF);

Materialele vor fi transmise exclusiv în format electronic, într-un singur fișier zip, la adresa
de e-mail: contact@fundatiaintact.ro, iar fiecare document în parte va fi denumit după
formula: Nume_Prenume_Denumire document.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 16 septembrie 2021. Portofoliile primite
după această dată sau cele incomplete nu vor fi analizate. Rezultatul selecției va fi
anunțat în 27 septembrie 2021.
Organizatorii concursului vor decide care dintre lucrările înscrise în concurs de cei opt
participanți vor fi incluse în expoziția deschisă la SPAȚIU INTACT, Centrul de Interes.
Câştigătorii vor fi prezentați publicului în cadrul ceremoniei de premiere care va avea
loc în ziua deschiderii expoziției.
Pentru informații suplimentare despre structura concursului şi condițiile de participare:
contact@fundatiaintact.ro
Fundația Culturală Intact este o organizație non-profit dedicată proiectelor culturale
ancorate în discursul artistic contemporan. A colaborat cu prestigioase instituții de artă
precum David Zwirner Gallery, Zeno X Gallery, Tate Modern, Gwangju Biennale sau JCE
Montrouge Biennale. În 2012, la Fabrica de Pensule, a lansat SPAȚIU INTACT, relocându-se la
Centrul de Interes din Cluj-Napoca începând cu 2017 şi, în tot acest timp, derulând proiecte
artistice ambițioase, cu impact major pe scena artistică din România.
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