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APEL DE PROIECTE CS WEEK 
SĂPTĂMÂNA CREATIVITĂȚII SUSTENABILE
editia 1, națională

Lasă-ți amprenta asupra viitorului!
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Aplică la adresa de email contact@csweek.ro, cu o lucrare sau o 
instalație, care să răspundă la specificlul proiectului, conform 
Condițiilor de participare și vei fi unul dintre cei 3 artiști selecționați.

Încurajați de impactul ediției pilot, din mai 2022, dorim să dezvoltăm 
traseul proiectului nostru pe tema  sustenabilității și național, în cadrul 
Ediției I, 22 – 29 octombrie 2022.

CINE

DE CE

CÂND

vei fi parte din rețeaua națională CSWeek, vei participa 
la toate evenimentele expoziționale, începând cu 
expoziția centrală de la Galeria Galateca, până la 
expoziții în spații ale partenerilor din țară, să te 
regăsești pe platforma programului și în rețeaua 
națională, să participi la o serie de conferințe, care să 
îți ofere vizibilitate și promovare în activitatea ta

depune proiectul până la data de 17 octombrie 2022, 
ora 24. * rezultatul selecției va fi făcut public pe 
data de 18 octombrie pe csweek.ro si galateca.ro

artiști români din țară și din stăinătate

Condiții de
participare
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Condiții de
participare

1. Lucrările trebuie să răspundă la specificul proiectului, respectiv lucrările de 
artă/design sau instalațiile să fie realizate din materiale reciclate sau 
naturale sau sustenabile, și/sau să aibă  un concept bazat pe una dintre 
direcțiile sustenabilității

2. Lucrările trebuie să fie originale
3. Aplicația să fie depusă în termenul anunțat de organizator și să cuprindă 

următorele documente:
A. biografie
B. statement și imagine tip portret
C. imagini cu lucrarea propusă, minim 4 imagini ( 2 de ansamblu, 2 detalii), 

cu rezoluție bună, format jpg/png dimensiune maximă de 2,5 Mb
D. formularul de înscriere completat și semnat

4. Lucrările/ instalațiile să aiba detalii despre tehnică, an etc., să fie de 
dimensiuni medii și mari, maxim 2,5 m înalțime și suprafață de maxim 5 m, 
să fie transportabuile și ușor de montat/panotat, greutate maximă 15 kg  și să 
nu facă parte din colecții private.

Trimite link-ul arhivei cu nume-prenume-abreviere-lucrare, stocată într-un 
serviciu de cloudsharing, de exemplu onedrive, google drive, dropbox, etc pe 
email–ul contact@csweek.ro. În arhiva ta trebuie inclus și formularul completat 
și semnat. Subiectul email-ului trebuie să fie
CSWEEK 1 – nume, prenume, titlu lucrare/instalație

CUM APLICI

CE TREBUIE ÎNDEPLINIT
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Condiții de
participare

Cei trei câștigători vor
beneficia de următoarele:
1. Cele 3 proiecte selectate vor constitui expoziția 

centrală de la galeria Galateca din perioada 
22-24 octombrie, CS WEEK - SĂPTĂMÂNA 
CREATIVITĂȚII SUSTENABILE editia 1, națională

2. Vor participa timp de 1 lună, respectiv până la 
finalul lunii noiembrie, la evenimente 
expoziționale organizate cu partenerii noștri 
locali și naționali (București, Brasov și Cluj)

3. Vor fi parte din conferința internațională CSWeek 
ediția 1, de pe 24 octombrie de la Galateca, fizic 
sau online.

4. Fiecare artist câșigător va primi un drept de 
autor pentru expunere de 1000 lei net.

5. Transportul lucrărilor la itinerare și returnare 
este acoperit de organizator, iar costul pentru 
trimiterea lucrării pentru expoziția principală, în 
cazul în care artistul nu este din București, este 
acoperită de acesta.

mai multe detalii pe www.csweek.ro


