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BURSA TEODOR MORARU
TERMEN LIMIT  PENTRU ÎNSCRIERI: Ă
5 IUNIE 2015

Bursa Teodor Moraru a luat na tere în 2014 i este acordat  anual în memoria pictorului ș ș ă
Teodor Moraru (1938 –2011). Scopul ei este de a sprijini tineri arti ti afa i la începutul ș ț
carierei.

Bursa este constituit  din: ă
1. Un suport financiar de 1000 de euro;
2. Un loc finan at în cadrul reziden ei artistice “Colonia 21“ de la Casa Memorial  Rosetti ț ț ă
Tescanu–George Enescu de la Tescani, jude ul Bacau, spa iu consacrat activit ilor ț ț ăț
culturale.

In fiecare an, bursa este acordat  unui tân r pictor cu vârsta maxim  de 35 de ani.ă ă ă

Juriul edi iei 2015 este format dinț  Anca Mihule  (curator), Simona Nastac (curator, critic), ț
erban Savu (pictor).Ș

Calendar
5 iunie 2015 – termenul limit  pentru trimiterea dosarului;ă
15 iunie 2015 – anun area rezultatelor;ț
15-27 iulie  2015 – reziden a artistic  “Colonia 21“ de la Tescani.ț ă



Acordarea bursei
1. Bursa se adreseaz  pictorilor cu vârsta maxim  de 35 de ani la data trimiterii dosarului.ă ă
2. Bursa se acord  sub urm toarele condi ii:ă ă ț

– participarea al turi de grupul “Colonia 21” la reziden a anual  de la Tescani, pe toat  ă ț ă ă
perioada acesteia (15 – 27 iulie 2015);
– donarea a dou  lucr ri în colec ia “Societ ii de Concerte Bistri a”. Alegerea ă ă ț ăț ț
lucr rilor cât i dimensiunea lucr rilor apar in bursierului.ă ș ă ț

Documente necesare
Dosarul de înscriere trebuie s  con in :ă ț ă  
1. Formularul de înscriere completat integral;
2. CV (maxim 3 pagini în format DOC sau PDF);
3. Portofoliu sub forma unui fi ier PDF sau Powerpoint de maxim 10 MB. Acesta trebuie ș
s  con in :ă ț ă

– cel mult 8 reproduceri dup  lucrari realizate în ultimii 3 ani;ă
– tehnica i dimensiunea lucr rilor din portofoliu.ș ă

Procedura de aplicare
Dosarul trebuie trimis la adresa: bursateodormoraru@gmail.com pân  la data de ă 5 iunie 
2015. Dosarele incomplete sau care nu respect  cerin ele enumerate mai sus, nu vor fi ă ț
luate în considerare.

Pentru mai multe detalii consulta i site-ul ț www.teodormor  aru.ro, pagina de facebook sau 
scrie i la adresa bursateodormoraru@gmail.com ț

Bursa este acordat  de c tre Funda ia Societatea de Concerte Bistri a i familia ă ă ţ ţ ș
pictorului Teodor Moraru, cu sprijinul grupului “Colonia 21”.

http://teodormoraru.ro/wp-content/uploads/2015/05/BTM-2015-Formular.doc
https://www.facebook.com/bursatm
http://www.teodormoraru.ro/
http://www.teodormoraru.ro/
mailto:bursateodormoraru@gmail.com

