Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Regulamentul concursului de fotografie și grafică

„AUTOUR ET À TRAVERS / ÎN JURUL ȘI DE-A LUNGUL”
Concursul, organizat de Centrul de Reușită Universitară al Universității Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iași cu sprijinul Agenției universitare a francofoniei în
Europa centrală și de est, face parte din proiectul Transversal(itate) în
Univers(itate).
Concursul vine în continuarea apelului lansat în proiectul CRU TUIASI din 2020,
nefinalizat din cauza condițiilor impuse de pandemie.
Lucrările pot fi trimise până pe 1 decembrie 2021. Tema propusă este mișcarea/forma
circulară sau lineară, în toate înțelesurile și valorile posibile: ca reprezentare materială, ca
forme pe care le regăsim în lumea care ne înconjoară, ca mișcări în natură, ca reprezentare
a ciclicității/evoluției – în ceea ce vedem, dar și în ceea ce se află dincolo de vedere, ca
simbol, metaforă, aluzie etc. Vă încurajăm așadar să reflectați la tema propusă și să alegeți
o perspectivă care să oglindească într-un fel cât mai original circularitatea și/sau
linearitatea!
O expoziție va fi organizată în holul DPPD (et. 4, Facultatea ICPM) iar premierea lucrărilor
se va face cu ocazia simpozionului « Autour et à travers », organizat de CRU TUIASI pe
17 decembrie 2021. Lucrările reținute vor ilustra, de asemenea, volumul de lucrări al
simpozionului.
Participarea la concurs este liberă și gratuită.
Lucrările propuse pot fi fotografii sau afișe/creații grafice personale.
Fiecare participant poate trimite o singură propunere. Aceasta va fi trimisă în format
electronic jpeg, jpg sau png, pe adresele
evagrina.dirtu@academic.tuiasi.ro și ioana.baciu@academic.tuiasi.ro ,
până cel târziu pe 1 decembrie 2021. Imaginea va fi trimisă ca attachment, intitulat
nume.prenume.facultate.universitate ale participantului.
Participanții vor fi premiați în urma evaluării lucrărilor de către un juriu format din
specialiști și organizatori.

Premiile I, II, III și mențiunile vor consta în camere foto/polaroid/
acumulatoare USB externe.
Studenții participanți la concurs declară prin însăși participarea lor că sunt autorii
lucrărilor propuse și că dispun astfel de toate drepturile de reproducere și difuzare.
Vă așteptăm în număr cât mai mare!

