
PENTRU ARTIȘTI AMATORI 

Aflat la cea de a VIII-a ediție, scopul proiectului este ca Muzeul Național Peleș să 
contribuie la descoperirea tinerilor talentați care nu urmează cursurile unor școli 
sau universități cu profil de artă, oferindu-le posibilitatea de a expune lucrările lor 
unui public larg, care vizitează Castelul Pelișor. 

Obiectivul general este acela de a continua tradiția promovării tinerelor talente 
artistice, începută de Regina Elisabeta, activitate de mecenat continuată de 
Principesa Maria, care a strâns în jurul ei artiștii plastici ai vremii, patronând 
societatea Tinerimea Artistică. În Castelul Pelișor există mărturii ale acestei 
activități admirabile, reprezentate prin lucrări de artă plastică expuse în sălile 
deschise publicului. 
Obiectivul specific al proiectului constă în organizarea unei expoziții temporare la 
Castelul Pelișor pentru tineri talentați din întreaga țară, desemnați câștigători de 
un juriu de specialitate. 
Toate materialele folosite aparțin deținătorilor drepturilor de autor. Participanții 
înscriși la concurs NU cedează dreptul de autor asupra acestora. Muzeul 
Național Peleș își rezervă dreptul de a folosi lucrările celor înscriși în 
scopuri NON PROFIT de promovare a Concursului Național Carmen Sylva. 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Competiția este deschisă tuturor tinerilor talentați din țară cu vârsta cuprinsă între 
7 – 29 de ani și se vor constitui 3 categorii de participanți: 

– categoria I: 7 – 14 ani; 
– categoria a II-a : 15 – 21 ani; 
– categoria a III-a : 22 – 29 ani; 

Disciplinele de concurs sunt: desen, pictură, gravură și fotografie; 
Durata concursului este de 5 luni, după următorul program: 
– 1 noiembrie 2017 – 1 aprilie 2018 – trimiterea prin sistem electronic a 3 lucrări 
personale, scanate sau fotocopiate, împreună cu formularul de înscriere 
completat integral; toate acestea se trimit pe adresa de e-mail a muzeului 
: peles.ro@gmail.com 

– 1– 15 aprilie 2018 – preselecția și jurizarea lucrărilor; 
– 16 aprilie 2018 – anunțarea câștigătorilor pe site; 

– 17 – 18 aprilie 2018 – transmiterea contestațiilor; 
– 19- 30 aprilie 2018 – trimiterea lucrărilor; 
– 1 – 31 mai 2018– organizarea expoziției temporare pentru câștigători, în Holul 
de Onoare al Castelului Pelișor; 
– 2 iunie 2018 – inaugurarea expoziției temporare de la castelul Pelișor, care va 
fi deschisă pentru public până la data de 30 iunie 2018; 



Tema este la libera alegere a participanților; 
Înscrierile și trimiterea lucrărilor are loc folosind formularul de înscriere pe care il 
găsiți pe site-ul muzeului: www.peles.ro și pe pagina officială de facebook a 
muzeului: https://www.facebook.com/muzeulnationalpeles 

Juriul va fi format din membrii Colectivului științific al Muzeului Național Peleș și 
specialiști în disciplinele concursului; 
Juriul va desemna câte trei câștigători la fiecare disciplină de concurs și pentru 
fiecare categorie de participant, în total 36 de tineri talentați, care vor fi prezentați 
pe site-ul oficial al muzeului , la data de 16 aprilie 2018. 
Premiul concursului va consta în promovarea câștigătorilor, prin amenajarea la 
Castelul Pelișor, a unei expoziții temporare pe durata a 30 de zile; 
Pentru organizarea expoziției, juriul va alege câte o lucrare din cele 3 trimise de 
către câștigători prin colet poștal la sediul Muzeului Național Peleș, care vor fi 
etalate la Castelul Pelișor. 
Vernisajul expoziției va avea loc sâmbătă, 2 iunie 2018 și va fi deschisă pentru 
public până la data de 30 iunie 2018. 
Participarea la concurs este gratuită; 
Un participant se poate înscrie la mai multe discipline; 
Lucrările nu trebuie să fie editate pe calculator (excepție la rubrica Fotografie, 
unde se acceptă modificări în programe de editare precum Photoshop); 
Fotografiile trebuie să fie trimise pentru înscriere în format jpg cu rezoluția de 300 
dpi, iar în cazul selectării de către juriu, acestea vor fi trimise în format RAW sau 
PNG la rezoluția originală; 
Data limită pentru înscrierea și trimiterea lucrărilor este 31 martie 2018; 
Cei 5 membrii ai juriului vor acorda, fiecare în parte, câte un punctaj de la 1-10, 
pentru fiecare autor, iar premianții vor fi desemnați în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut, cu următoarele precizări: 
Juriul va desemna o singura lucrare careia i se va acorda Marele Premiu al 
concursului. 
punctajul maxim este de 50 de puncte; 
pentru acordarea premiului I punctajul minim obținut de concurent este de 45 de 
puncte; 
pentru acordarea premiului II punctajul minim obținut de concurent este de 40 de 
puncte; 
pentru acordarea premiulul III punctajul minim obținut de concurent este de 35 de 
puncte; 
Anunțarea câștigătorilor concursului va avea loc la data de 16 aprilie 2018, pe 
site-ul oficial al  muzeului. 
Contestațiile se vor admite în intervalul 17 – 18 aprilie 2018; 
Cei 36 câștigători vor trimite cele 3 lucrări, în original, până la data de 30 aprilie 
2018, în vederea amenajării expoziției de la Castelul Pelișor; 
După închiderea expoziției, lucrările vor fi returnate de către muzeu, prin 
colet poștal. 

 

http://www.peles.ro/

