ÎN CADRUL ZILELOR EUROPENE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL, REŢEAUA ,,ORAȘUL
MEU EUROPEAN’’ LANSEAZĂ UN NOU CONCURS PENTRU ARTIȘTI AMATORI DIN
ORAȘELE REŢELEI. SCOPUL ESTE DE A GĂSI UN MOD ARTISTIC DE PREZENTARE A
VIZIUNII EUROPENE PRIVIND ORAȘUL DVS, ÎNTR-O FORMĂ VIZUALĂ CARE POATE
INCLUDE O LATURĂ POETICĂ.
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INFORMAŢII
DESPRE
COMPETIŢIE
CU M P OT S Ă PA R T I C I P ?

CONCURSUL DE ARTĂ VIZUALĂ «ORAȘUL MEU
EUROPEAN»

Vă invităm să vă folosiţi imaginaţia și să desenaţi, să pictaţi sau să schiţaţi o imagine
care să întruchipeze europenitatea orașului dvs. Un loc specific, o experienţă
personală europeană, o împărtășire culturală, o dezvoltare urbană, industrială,
economică, socială ...reală sau ...futuristă. Peste tot în Europa, există exemple
surprinzătoare de regiuni, legende, istorii, experienţe împărtășite, proiecte și
anecdote europene. Selectaţi, creaţi sau inventaţi una care vă inspiră din orașul dvs
și transformaţi-o în opera dvs de artă.
Uitaţi-vă împrejurul dvs, Europa este peste tot, ca parte a patrimoniului orașului
dvs, a culturii, a istoriei... Cum o vedeţi sau imaginaţi? Cum vă inspiră ceea ce
simţiţi? Cum o veţi arăta celorlalţi? Simţiţi-vă liberi să prezentaţi viziunea voastră
personală a orașului dvs european, incorporând aspecte vizuale și poetice în creaţia
dvs.

REGULILE CONCURSULUI

Luaţi-vă pensula, creionul, pana, tableta grafică... și toată creativitatea dvs și căutaţi
proiectul dvs ideal.
- Fiecare participant poate propune una și doar o creaţie (desen, bandă desenată,
pictură, grafitti...) cu denumirea ei.
- Participanţii își vor păstra proprietatea și dreptul de autor asupra propriei creaţii,
totuși prin introducerea ei în competiţie, vă daţi automat acordul și dreptul ca
,,Orașul meu european” să vă folosească lucrarea oricând pentru scopuri proprii și
ale reţelei.
- Formatul obligatoriu: jpeg.
- Vă rog să daţi un titlu lucrării dvs. Inteligibil pentru oricine, acest titlu este cheia
susţinerii viziunii europene și poetice a creaţiei dvs. Fiţi creativi în această privinţă,
folosiţi toate instrumentele pe care le aveţi la dispoziţie, simboluri, efecte grafice,
limba engleză...
- Vă rog să vă adăugaţi numele și detaliile de contact la înscriere și să ni le trimiteţi
până la data de 10 octombrie la contact@myeuropeancity.eu
- Să vă asiguraţi că aţi citit condiţiile și că acceptaţi regulile concursului
- Fiecare creaţie intrată în competiţie va fi postată pe site–ul nostru
(www.myeuropeancity.eu)
- Publicul poate vota lucrarea preferată pe site-ul nostru și pe reţelele sociale.
Creaţia de asemenea va fi jurizată de o comisie din reţeaua „Orașul meu european”.
- Câștigătorul va lua parte la o întâlnire artistică din cadrul evenimentului care
urmează să aibă loc în orașul din ţara partenerului de reţea.
- Doi dintre participanţii clasaţi vor primi premii și cadouri de la partenerii
europeni.

Competiţia este online și
ţdeschisă rezidenţilor cu vârstă de
minim 18 ani care locuiesc întrunul din orașele reţelei «Orașul
meu european»: Arad, Belgrad,
Berlin, Municipalitatea Jelgava,
Nottingham, Ţinuturile Loarei și
Szczecin. NU vor ﬁ acceptate
creaţiile realizate de profesioniști.

R E Ţ I N A DATA
Lansarea oﬁcială a concursului
este pe 10 Septembrie.
Termenul-limită pentru înscrierea
creaţiilor în competiţie este 10
Octombrie, ora 24:00
Comisia de jurizare se va întâlni
între 12 și 13 Octombrie.
Câștigătorii vor ﬁ înștiinţaţi prin email după 17 Octombrie.

DAT E L E D E CO N TAC T A L E
O R G A N I Z ATO R U L U I
Graine d’Europe
Coordonator al reţelei «Orașul
meu european»
Tel. +33 (0)2 40 20 16 34
contact@myeuropeancity.eu
www.myeuropeancity.eu
ACEASTĂ COMPETIIE A FOST
PROPUSĂ ȘI ORGANIZATĂ DE
CĂTRE REŢEAUA „ORAȘUL MEU
EUROPEAN” PRIN COLABORAREA
MEMBRILOR SĂI: TACKA
KOMUNIKACIJE (SERBIA),
PRIMĂRIA NOTTINGHAM
(ANGLIA), MEDIA DIZAJN
(POLONIA), MUNICIPALITATEA
JELGAVA (LETONIA), GRAINE
D’EUROPE (FRANŢA),
EUROSOC#DIGITAL (GERMANIA)
ȘI MUNICIPALITATEA ARAD
(ROMÂNIA).

