COMPETITION FOR ARTISTS CALEA DUMBRAVII 71, SIBIU
MAX DEVELOPMENT SRL, dezvoltator imobiliar,
propune un nou concurs adresat artiștilor pentru
zona intrării în clădirea realizată pe Calea Dumbrăvii
nr. 71, în Sibiu.
Prin toate proiectele inițiate de echipa domnului
Max Schweizer s-a pus accent pe calitatea spațiilor
propuse, a arhitecturii, a construcției în sine și a
materialelor folosite. Mai multe informații despre
Max Development le găsiți pe site-ul
www.maxdevelopment.ro.

DESCRIEREA PROIECTULUI PE CALEA DUMBRAVII 71 SI A CONCURSULUI PROPUS
După experiența primului concurs, ne dorim conturarea
intrării în cea de-a doua clădire realizată de echipa noastră. Căutăm propuneri care să anime spațiul și să contrasteze cu restul construcției, dar în același timp să se
armonizeze cu arhitectura acesteia; ne dorim lucrări abstracte, care să reprezinte un accent de culoare în cadrul
clădirii, și concepte care să ne surprindă prin emoție.

Primul concurs inițiat de echipa noastră
pentru un proiect artistic a fost demarat
și implementat în 2019, în zona intrării
imobilului situat vis-à-vis, la nr. 40. Mai
multe detalii, dar și propunerile participanților le puteți vedea aici:
Lucrarea câștigătoare este a lui Sebastian Moldovan 

Zona în care va ﬁ integrată propunerea artistică are o
lățime de 3,40m, iar accesul în clădire se desprinde din
trotuarul străzii Calea Dumbrăvii, ca o alveolă. Intrarea e
delimitată de doi pereți plini de lungime 8,65m, ﬁnisați
cu vopsea de culoare albă: pe latura dreaptă este înglobată o cutie cu contoare electrice, un panou pentru cutiile
poștale și intrarea pentru zona de apartamente, iar pe latura opusă este un zid plin alb. Această zonă de acces se
continuă spre curtea verde și terasa din spatele parcelei.
Am optat ca zona de intervenție să ﬁe cea a intrării în
imobil pentru că este o zonă deschisă și accesibilă pietonilor și, deci, publicului. Este un spațiu comun pe care
locatarii imobilului îl traversează zilnic și în același timp
este foarte vizibil din stradă.
Vedem zona drept un fel de mică galerie de artă publică,
permanentă, exterioară. Pentru că locul e atât de expus,
propunerile artistice trebuie obligatoriu să aibă în vedere
și să includă un mod de protecție contra distrugerii. Participanții pot propune orice soluție consideră că va proteja
cât mai eﬁcient lucrarea de artă, materialele, texturile și
detaliile ﬁind la alegerea lor.
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TERMENE, PREMIU SI JURIU
Data limită pentru trimiterea propunerilor este 31 mai 2021, la adresa e-mail: concurs@maxdevelopment.ro
și trebuie să conțină:
•
•
•
•

propunerea artistică (machetă, colaj foto, desen sau orice metodă);
o scurtă descriere a soluției;
metoda de protecție propusă și detalii de execuție;
orice alte informații sau detalii consideră participantul că ar ﬁ relevante pentru propunerea sa.

Premiul constă în suma de 5000 euro (brut). Această sumă include onorariul artistului și materialele necesare
realizării lucrării, precum și modalitatea prin care va ﬁ protejată lucrarea (materiale, execuție).
Juriul va desemna un singur câștigător până la data de 30 iunie. Câștigătorul va avea obligația să implementeze
lucrarea sa până pe 30 septembrie 2021. După desemnarea câștigătorului, organizatorii își păstrează dreptul de a
modiﬁca – dacă consideră necesar - împreună cu autorul, detalii privind realizarea protecției.
Juriul este format din adminsitratorii Max Development: dna Alice Herlan, dl Cornel Raba, dl Max Schweizer și
arhitecții clădirii: Anca Bordean și Ciprian Pașca.
Întrebări legate de concurs se pot adresa până la data de 30 aprilie, la adresa e-mail concurs@maxdevelopment.ro
sau la numărul de telefon 0040 739 84 70 84.

