100 ANI DE ROMANIA
100 SCULPTURI
100 ARTIȘTI ROMÂNI

O EXPOZIȚIE CU PESTE 100.000 DE VIZITATORI

După prima ediție a BUSTENI INTERNATIONAL SCULPTURE SYMPOSIUM
(BISS), care a transformat stațiunea Bușteni într-un oraș viu, unde turiștii au
putut descoperi cum o bucată de marmură prinde contur și devine o operă de
artă, Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino își popune ca în 2018 să creeze în
grădina ansamblului o adevărată expoziție de frumos - CANTACUZINO
SCULPTURE PARK.
Astfel, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, Galeria de Artă a
Castelului Cantacuzino va expune pentru o perioadă de 100 de zile 100 de
sculpturi realizate de artiști români.
Totodată, va fi gândit un program special de workshop-uri, unde atât adulții, cât
și copiii vor putea observa și învăța tehnici de cioplire în marmură și unde artiștii
le vor răspunde la cele mai mari curiozități.

Loc de desfasurare si perioada:

Expoziția de sculptură se va desfășura in două locatii, una va fi în sălile Galeriei
de Artă, iar celălalta în grădina Castelului, care va deveni un parc de sculpturi.
Pentru această expoziție, va fi creat un concept de aranjare a sculpturilor, în
funcție de mărime și de tema lucrării, precum și de relaționarea cu operele aflate
în proximitate. Expoziția se va desfășura pe parcursul a 100 de zile începând cu
luna iunie 2018, putând fi vizitată zilnic conform programului de vizitare a
Castelului Cantacuzino.

Organizarea si preselectia:
Imagini, cu lucrarile care se doresc expuse, in format JPG de 300 dpi cu numele
autorului, titlul lucrarii, tehnica, dimensiune si anul executiei se primesc la
Castelul Cantacuzino din Busteni pana la data de 30 aprilie 2018 (data postei)
pe adresa Strada Zamorei, nr.1, Busteni sau pe adresa de e-mail
diana@zamora-estate.com printr-un link wetransfer.
Lucrarile de sculptura trebuie sa fie din material definitiv si sa aibe dimensiuni de
peste 40 cm. Selectia se va face de catre un juriu autorizat pana in 20 mai 2018,

data la care se vor anunta artistii care vor participa pentru a trimite lucrarile prin
posta (curier) in decurs de 10 zile. Plata transportului va fi suportată de catre
organizatori. Lucrarile peste 100 cm (inaltime) si peste 150 kg (greutate) se vor
trimite dupa o discutie prealabila cu organizatorii, referitoare la transport. Se
intentioneaza sa se organizeze un transport comun, în funcție de zona in care
acestea se afla.
Organizatorii isi declina responsabilitatea distrugerii sau degradarii lucrarilor pe
timpul transportului. Eventualele probleme ivite in timpul transportului vor fi
semnalate autorilor, de catre organizatori, cu fotografii si descriere a starii
lucrarilor.
În 2018, Castelul Cantacuzino a demarat o serie de discuții cu Ministerul Culturii
și Identității Naționale privind posibilitatea unei finanțări. Odată cu primirea unui
răspuns pozitiv din partea instituției, vom anunța și premiile ce vor fi înmânate și
data exacta a expoziției.

Castelul Cantacuzino

Cu aproape 200.000 de vizitatori, Castelul Cantacuzino din Bușteni a devenit, dea lungul timpului, un punct de atracție atât pentru turiștii români, cât și pentru cei
străini. Începând din 2015, etajul superior al monumentului, găzduiește Galeria de
Artă a Castelului Cantacuzino, un spațiu unde au fost expuse atât lucrări de grafica
ale unor pictori precum Salvador Dali, Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van
Gogh, Toulouse-Lautrec, Henri Matisse, cât și pictură contemporană.

