REGULAMENT CONCURS

Str. Augustin Pacha nr. 8, et. 1
300055 Timișoara, jud. Timiș

T: +40 (0) 256 487 633
E: secretariat@oartimis.ro
W: www.oartimis.ro

PREMIUL OCTAVIAN RADU TOPAI 2016
CONCURS NAȚIONAL DE FOTOGRAFIE DE ARHITECTURĂ
16 august – 26 noiembrie 2016

1. ORGANIZATOR
Concursul național de fotografie de arhitectură Premiul Octavian Radu Topai ediția
2016 este organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Teritorială Timiş
– denumit în continuare Organizator, fiind un proiect cultural finanţat din taxa de
timbru de arhitectură.

2. TEMĂ
Prin tema “Dimensiuni (și Contexte)” concursul invită concurenţii să redescopere
şi să reinterpreteze valorile identitare declarate dar şi potenţialul identitar uriaş al
mediului construit din România. Fotografii sunt chemaţi să reflecteze asupra
prezentului dar şi asupra trecutului oraşelor şi aşezărilor rurale pe care le locuiesc şi
să identifice diferitele dimensiuni care compun mediul construit şi diferitele contexte
în care acesta se situează. Fără o asumare a propriilor valori nu putem şti niciodată
cine suntem şi unde ne situăm în raport cu lumea în care trăim.
Ce şi cum vedem atunci când privim în jurul nostru spre peisajele pe lângă care
trecem în fiecare zi? Cât de mult percepem din harta completă şi complexă a
mediului construit care ne înconjoară? Participanţii sunt poftiţi să îşi exprime propria
viziune asupra cadrului construit, nu printr-o fotografie formală de arhitectură şi
printr-o simplă imortalizare în două dimensiuni a unor cadre vizualizate, ci prin
surprinderea atmosferei şi a modului de utilizare a unui loc, prin poziţionarea unui
obiect arhitectural în spaţiu şi timp şi prin explorarea diferitelor scări ale obiectelor şi
spaţiilor construite.

3. SECŢIUNI CONCURS
• Detaliu;
• Interior;
• Exterior.

4. ELIGIBILITATE
La secţiunile din cadrul concursului pot participa fotografi amatori şi profesionişti din
România, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniţi până la data înscrierii în concurs.
Concurenţii vor fi admişi în concurs în două categorii distincte, una destinată
persoanelor din sfera arhitecturii (studenţi arhitecţi, absolvenţi ai facultăţilor de
arhitectură din ţară, arhitecţi membri ai organizaţiilor profesionale din ţară, inclusiv
cei din Diasporă) iar cealaltă va fi destinată publicului larg din ţară (persoane a căror
formare profesională și domeniu de activitate nu țin de sfera arhitecturii).
Vor fi acceptate în concurs doar fotografii realizate pe teritoriul României.
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Membrii juriului şi ai echipei de organizare - inclusiv rudele acestora până la gradul 2
inclusiv, persoanele care au participat la organizarea concursului, la elaborarea temei
şi a regulamentului nu au dreptul de a participa la concurs.

5. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Înscriere fotografiilor în concurs se va face exclusiv online prin intermediul websiteului concursului, folosind formularul de înscriere. Formularul de înscriere va fi pus la
dispoziția concurenților începând cu data de 20 septembrie, prin intermediul websiteului concursului – premiuloctaviantopai.ro.
Fiecare concurent poate participa la una, două sau toate cele trei secțiuni din
concurs. Fiecare concurent poate participa doar la una dintre cele două categorii (din
sfera arhitecturii/ din afara sferei arhitecturii).
Fiecare concurent poate înscrie în concurs un număr de maximum 5 fotografii, albnegru şi/sau color.
Fotografiile înscrise în concurs vor fi în format JPG şi vor avea o rezoluţie de minim
3000 pixeli pe latura lungă. Dimensiunea maximă a unei fotografi nu va depăși 10
MB.
Fotografiile înscrise în concurs vor fi denumite cu titlul acestora. În cazul în care una
sau mai multe fotografii înscrise nu au titlu acestea se vor denumi cu “fără titlu” (ex:
fără titlu_1, fără titlu_2, fără titlu_3, fără titlu_4, fără titlu_5).
Fotografiile vor fi înscrise în concurs pe secțiuni și categorii, fiecărei fotografii i se va
atribui automat un cod de identificare generat aleatoriu de website-ul concursului.
Fotografiile acceptate în concurs vor fi postate în galeria de imagini aferentă fiecărei
secțiuni.
Pentru fotografiile înscrise în concurs sunt acceptate operaţiuni de tăiere sau
reîncadrare, precum şi prelucrări simple: corecţii de expunere, tonuri, temperatură de
culoare, luminozitate, contrast, saturaţie, corecţie perspectivă şi eliminarea petelor
de pe senzor.
Nu sunt admise: fotomontajele, adaugarea, modificarea sau eliminarea unor
elemente în cadru, rame, logo-uri, text şi orice altă formă de prelucrare.
În cazul unor divergenţe legate de prelucrarea fotografiilor, la solicitarea
organizatorului oricare dintre concurenţi va pune la dispoziţia acestuia sursele
originale ale fotografiilor (negativ color sau alb-negru, diapozitiv, sau fişierul digital
neprocesat, la rezoluţia nativă).
Organizatorul işi rezevă dreptul de a descalifica fotografiile asupra cărora există
suspiciuni că nu respectă cerințele prezentului regulament.
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6. DESFĂȘURARE CONCURS
Toate fotografiile primite în concurs vor fi filtrate şi validate de către Organizator
conform acestui regulament. Trimiterea unei fotografii nu constituie o garanţie că
aceasta va participa la concurs, Organizatorul având dreptul să elimine o fotografie,
chiar dacă iniţial a fost acceptată în concurs, dacă aceasta nu corespunde
standardului concursului sau dacă nu respectă toate prevederile acestui regulament,
fără a fi obligat să justifice concurenţilor decizia luată.
Fotografiile înscrise în concurs vor fi puse la dispoziţia juriului stabilit de către
Organizator. Pe baza criterilor de jurizare elaborate de către membrii juriului, aceștia
vor acorda punctaj fiecărei fotografii.
Conform regulamentului concursului juriul este suveran, astfel decizia acestuia
privind jurizarea fotografiilor înscrise în concurs este irevocabilă și nu poate fi
contestată.
În urma procesului de jurizare Organizatorul va anunța primele 10 fotografii cu cel
mai mare punctaj ale fiecărei categorii de participanți, de la fiecare secțiune. Astfel
cele 60 de fotografii rezultate vor constitui obiectul unei expoziții realizate prin grija și
cheltuiala Organizatorului. Locația expoziției, precum și ora vernisării expoziției vor fi
anunțate prin intermediul website-ului și a paginii de facebook a concursului.
Organizatorul va anunța fotografiile câștigătoare în cadrul vernisajului expoziției
Premiul Octavian Radu Topai 2016, urmând să comunice rezultatele pe website-ul și
pagina de facebook a concursului şi prin e-mail. Raportul juriului va fi disponibil pe
website-ul concursului începând cu data de 04 noiembrie 2016.
Decernarea premiilor va avea loc în data de 26 noiembrie 2016, în cadrul Galei de
premiere a bienalei timișorene de arhitectură (BETA), la Timișoara, locaţia și ora vor
fi anunţate pe website-ul și pagina de facebook a concursului şi prin e-mail.

7. PREMII
La fiecare dintre secţiunile concursului se vor acorda două premii în valoare de 1.000
lei brut, câte unul pentru fiecare dintre cele două categorii de concurenţi: 1. persoane
din sfera arhitecturii (studenţi arhitecţi, absolvenţi ai facultăţilor de arhitectură din
ţară, arhitecţi membri ai organizaţiilor profesionale din ţară, inclusiv cei din Diasporă),
2. persoane din afara sferei arhitecturii (publicul larg din ţară cu vârsta minimă de 18
ani). Astfel se vor acorda două premii “Octavian Radu Topai” la fiecare secţiune,
însumând un total de șase premii.
• Secțiunea Detaliu – persoane din sfera arhitecturii – 1000 lei brut;
• Secțiunea Detaliu – persoane din afara sferei arhitecturii – 1000 lei brut;
• Secțiunea Interior – persoane din sfera arhitecturii – 1000 lei brut;
• Secțiunea Interior – persoane din afara sferei arhitecturii – 1000 lei brut;
• Secțiunea Exterior – persoane din sfera arhitecturii – 1000 lei brut;
• Secțiunea Exterior – persoane din afara sferei arhitecturii – 1000 lei brut;
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În cazurile justificate de nivelul sau numărul lucrărilor prezentate, juriul poate hotărî
să acorde şi alte premii şi/ sau menţiuni în bani sau obiecte.

8. JURIU
Juriul va fi format din:
- fotograf Cosmin Bumbuț – București;
- arhitect Laurian Ghinițoiu – Piatra Neamț/ Berlin;
- arhitect Ovidiu Micșa – Timișoara.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment componenţa juriului
fără a fi nevoit să își justifice motivele. Organizatorul va anunța în prealabil aceste
modificări prin intermediul mediilor de comunicare.

9. CALENDAR CONCURS
• 16 august 2016 – lansarea concursului și a etapei de întrebări și răspunsuri;
• 16 august 2016 : 19 septembrie 2016 – concurenții pot adresa întrebări
referitoare la regulamentul concursului și își pot pregăti fotografiile pentru
participarea la concurs;
• 20 septembrie 2016 : 30 septembrie 2016 – înscrierea online a fotografiilor;
• 01 octombrie 2016 : 07 octombrie 2016 – jurizarea online a fotografiilor;
• 08 octombrie 2016 – anunțarea primelor 10 fotografii ale fiecărei secțiuni, de la
fiecare categorie de concurenți;
• 03 noiembrie 2016 – vernisarea expoziției de fotografie și anunțarea
fotografiilor câștigătoare;
• 03 noiembrie 2016 : 17 noiembrie 2016 – perioada de desfășurare a expoziției
de fotografie;
• 26 noiembrie 2016 – decernarea premiilor.

10. Q&A
Concurenţii pot formula întrebări la adresa de e-mail
contact@premiuloctaviantopai.ro. Răspunsurile vor fi transmise prin e-mail iar
întrebările şi răspunsurile vor fi afisate pe website-ul concursului, în ordinea primirii
întrebărilor, în perioada 16 august 2016 – 19 septembrie 2016.

11. ALTE DISPOZIŢII
Prin înscrierea și participarea la acest concurs, concurentul declară că a citit și este
de acord cu acest Regulament. Fotografiile înscrise în concurs trebuie să respecte în
întregime prezentul regulament.
Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a aduce modificări acestui
regulament oricând și ori de câte ori este necesar. Organizatorul va anunța în
prealabil aceste modificări prin intermediul mediilor de comunicare.
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