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C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N    V R A N C E A 

 

C e n t r u l    C u l t u r a l   V r a n c e a 
 

 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 48 bis, Focşani – Vrancea, 620118; Tel-fax: 0237-210213; e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com 

 

REGULAMENT 

 

De la Psalmi şi Icoane la Sfânta Scriptură şi Muzică sacră 

11.04.2023 – ora 11.00 – Galeriile de Artă Focșani 

A: Secțiunea - Artă tradiţională - ediţia a XXIV -a 

 
 

Consiliul Județean Vrancea prin Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Protoieria 

Focșani I și Protoieria Focșani II, organizează Concursul De la Psalmi şi Icoane la Sfânta 

Scriptură Şi Muzică sacră, Secțiunea Artă tradițională - ediţia a XXIV–a.  

Condiţii de participare: 

La expoziția-concurs de icoane, ouă încondeiate (muncite), țesături tradiţionale şi 

crestături în lemn pot participa creatori populari amatori, la una sau mai multe secţiuni: 

 Icoanele pictate pe lemn sau pe sticlă trebuie să fie realizate în stilul bizantin; icoanele 

trebuie să fie înrămate, cu sistem de prindere. 

 Ouăle încondeiate vor fi executate respectând simbolistica şi tehnicile tradiţionale 

specifice zonelor şi subzonelor etnofolclorice pe care le reprezintă creatorii; (nu se 

admit ouă desenate cu marker/carioca sau ouă îmbrăcate în etamină). 

 Ţesături tradiţionale (ştergare şi păretare) ţesute în tehnica, culorile şi modelele 

caracteristice zonelor etnofolclorice reprezentate de creatori; Ţesăturile care participă 

în concurs trebuie să fie noi, curate, fără găuri. 

 Cioplitură tradițională, instrumente populare tradiţionale. 

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 şi de învăţământ, care se ocupă în special de acest segment al procesului 

educaţional general, oferta făcută tuturor vârstelor, cu misiunea nobilă şi responsabilă de a 

păstra şi transmite generaţiilor viitoare, minunatul tezaur al artei tradiţionale. 

Participanţii vor trimite maxim: 2 icoane, min. 3 ouă - max. 5 ouă, 4 ştergare, 2 

păretare, 2 crestături în lemn, 2 instrumente tradiţionale. 
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Exponatele vor fi însoţite de etichete explicative privind titlul lucrării, Fişa de înscriere 

completată și copie BI/CI pentru trimitere premii în contul bancar. Termenul limită de 

predare a obiectelor este joi, 6 aprilie 2023. Organizatorii vor suporta costul returnării 

lucrărilor. Lucrările premiate vor fi reținute. 

 Premiile: vor fi trimise în contul bancar personal menţionat în Fişa de participare al 

premiantului.  

Lucrările, apreciate de  un juriu de specialitate ca fiind cele mai valoroase, vor fi premiate 

după cum urmează: 

Premii: 

 

Secţiunea Icoane                                 Secţiunea Ouă încondeiate 

 

Premiul I    300 lei                         Premiul I     200 lei 

Premiul II   200 lei                         Premiul II    150 lei 

Premiul III  150 lei                         Premiul III   100 lei 

                           Menţiune       50 lei 

 

Secţiunea Păretare                                             Secţiunea Ştergare 

 

Premiul I    400 lei                        Premiul I      200 lei 

Premiul II   300 lei                        Premiul II     150 lei 

Premiul III  250 lei                        Premiul III    100 lei 

 

Secţiunea Crestături                                           Secţiunea Măşti populare 

 

Premiul I  200 lei                         Premiul I       250 lei 

Premiul II  150 lei                                                     Premiul II     150 lei 

Premiul III  130 lei                                                    Premiul III    100 lei 

 

Secţiunea Instrumente populare 

 

Premiul I   250 lei 

Premiul II  150 lei 

Premiul III  130 lei 

 

            Premiul special acordat de Protoieria Focşani I și Protoieria Focșani II – 500 lei. 

Observație!  
- Dacă premiul special corespunde cu un premiu acordat de Centrul Cultural Vrancea, obiectul va 

rămâne în patrimoniul protoieriilor. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237.210213. sau pe mail: 

centrulculturalvrancea@gmail.com. 

 

                      Manager interimar,                                                                Şef serviciu,                 

                         Bogdan Trifan                                                            Laurenţiu Toni Boştiog 


