CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA
MUZEUL VRANCEI

REGULAMENT
Expoziţia de artă tradiţională cu tematică pascală
Tradiţii pascale la români
Ediţia a X – a
04.04.2018

Consiliul Județean Vrancea și Muzeul Vrancei, în parteneriat cu Centrul Cultural
Vrancea, organizează la Secția de Etnografie Crâng - Petrești, Expoziția de artă tradițională cu
tematică pascală, Tradiţii pascale la români, ediţia a X -a.
Condiţii de participare:


Ţesături tradiţionale (ştergare şi păretare) ţesute în tehnica, culorile şi modelele
caracteristice zonelor etnofolclorice din care provin elevii;



Cioplitură tradițională, instrumente populare tradiţionale;



Măști tradiționale



Participanții au calitatea de cursanți ai Şcolii Populare de Artă Focșani

Juriul, având în vedere tematica, maniera, culorile şi tehnica folosite în executarea
exponatelor, va premia cele mai reuşite lucrări şi pe creatorii acestora, confirmând astfel,
sensul, valoarea şi rezultatele educaţiei permanente promovate de instituţiile de cultură de
specialitate și de învăţământ, care se ocupă în special de acest segment al procesului
educațional general, ofertă făcută tuturor vârstelor, cu misiunea nobilă şi responsabilă de a
păstra şi transmite generaţiilor viitoare, minunatul tezaur al artei tradiţionale.
Termenul limită de predare a obiectelor este de 2 aprilie 2018.
Termenul limită de returnare a obiectelor este de 23 aprilie 2018.
Vernisajul şi festivitatea de premiere vor avea loc în data de 04 aprilie 2018 în spaţiul
expoziţional al Galeriilor de Artă din Focșani.
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Lucrările apreciate de un juriu de specialitate ca fiind cele mai valoroase, vor fi premiate
după cum urmează:

Premii:
Secţiunea Păretare

Secţiunea Ştergare

Premiul I

Premiul I

300 lei

Premiul II 250 lei

Premiul II

300 lei
250 lei

Premiul III 200 lei

Secşiunea Crestături

Secţiunea Măşti populare

Premiul I 300 lei

Premiul I

300 lei

Premiul II 250 lei

Secţiunea Instrumente populare

Premiul I 300lei
Premiul II 250 lei
Premiul III 200 lei

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul Centrului Cultural Vrancea.

Manager,
Prof. dr. Horia Dumitrescu
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