Regulamentul concursului de arte vizuale
“Egalitatea între femei și bărbați în viziunea tinerilor”
Concursul de desen şi alte forme de artă grafică „Egalitatea între femei și bărbaţi în viziunea
tinerilor”, este organizat de către AO „Gender-Centru” în parteneriat cu Misiunea OSCE în
Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice și Facultatea de Urbanism şi Arhitectură a
UTM, în cadrul campaniei internaţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”,
care se desfăşoară anual în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie.
Concursul are drept scop dezvoltarea reflecţiei personale a tinerilor şi tinerelor privind egalitatea
între femei şi bărbaţi şi a riscului violenţei şi necesitatea combaterii acesteia. Grupul ţintă al
concursului îl reprezintă studenţii specializaţi în domeniul picturii şi a artelor grafice.
Participanţii sunt invitați să realizeze lucrări în diferite tehnici precum colaje, afişe, grafică
pe calculator, la tema „Egalitatea între femei și bărbați în viziunea tinerilor”.
Fiecare participant poate prezenta o singură lucrare. Sunt acceptate lucrările realizate în grup. Pe
verso, lucrările vor conține următoarea informație: numele semnatarului, vârsta, instituţia de
învățământ.
Lucrările vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
* Originalitatea mesajului
* Exprimarea consecinţelor fenomenului
* Nivelul tehnic de executare a lucrării
* Formatul maxim 800x800 mm
Lucrările urmează a fi prezentate la:
Facultatea de Arte Plastice AMTAP, str. 31 August 137, Decanat, sau la
Gender-Centru, str. G. Caşu 32, bloc 5 (USM), Valentina Bodrug; contact: 069182020, email: gendercentru@gmail.com
Data limită de prezentare a lucrărilor este 20 noiembrie 2015.
Premierea învingătorilor:
Juriul, format din reprezentanţi ai instituţiilor de învățământ respective, ai societăţii civile și ai
Misiunii OSCE, va acorda diplome şi cadouri valoroase autorilor lucrărilor desemnate
învingătoare.
Premierea va avea loc în cadrul expoziţiei, care se va desfăşura în perioada 25 noiembrie - 10
decembrie 2015. Lucrările învingătorilor vor fi utilizate în diverse produse informaţionale ale
Misiunii OSCE în Moldova.

