OLIMPIADA NAȚIONALĂ
DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR
- BISTRIȚA- APRILIE 2018
Etapa Națională a Olimpiadei naționale de Arte vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor,
competiție rezervată elevilor din liceele de artă, s-a desfășurat în perioada 03 -06 aprilie 2018,
la Liceul de Arte „ Corneliu Baba” din Bistrița. Competiția a presupus logistica oferită unui
număr de 475 de participanți din peste 45 de școli vocaționale de artă din țară. De asemenea,
în cadrul programului Olimpiadei, profesorii însoțitori ai loturilor olimpice au avut, alături de
elevii lor, experiența descoperirii unui burg medieval cu o deosebită istorie, iar pentru noi, cei
veniți de peste trecătoarea Mestecănișului, legată de cea a urbei sucevene prin fire istorice
profund marcate de adapări și transformări.
Lotul Olimpic al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a fost format din
16 dintre cei mai buni concurenți ai școlii noastre. Domeniile pentru care aceștia au concurat
fac parte din paleta complexă a specializărilor pe care le oferim prin munca noastră susținută
pe parcursul anilor de liceu: arte plastice și decorative, arte ambientale, arhitectură și design,
conservare-restaurare bunuri culturale.
Examenul de performanță din cadrul acestei competiții înseamnă doua zile de atelier a
câte 6 ore, în care aceștia să dovedească suma de deprinderi și dobândiri pe care profesorii lor
coordonatori le-au antrenat împreună cu elevii lor în cadrul atelierelor de specialitate. Desigur,
în afara acestor ore de examen, au contat în economia compozițiilor finale, orele de
documentare în vechea cetate săsească, reabilitată și pusă în valoare în mod inedit și
interactiv de către oficialitățile bistrițene. Temele de compoziție au presupus rezolvarea
inovativă a subiectelor de inspirație locală. Pe lângă condițiile minimale necesare oferite cu
atenție de gazdele noastre, interesante au fost condițiile de desfășurare a examenelor: săli de
atelier în spațiile școlii cu încăperile medievale reabilitate, atmosferă de lucru inedit mijlocită,
provocarea unor subiecte neașteptate ca temă și soluții tehnice. În sumă, o experiență nouă și
constructivă pentru toți participanții.
Premianții noștri sunt :

Premiile I :
Alexandrescu Marta- clasa a XII – a ( conservare restaurare bunuri culturale) – icoană
bizantină - profesor coordonator - Axinte Loredana;
Rusu Sadovei Ioana – clasa a XI-a ( conservare restaurare bunuri culturale) – icoană
bizantină - profesor coordonator - Axinte Loredana;

Premiile II :
Avărvăroaei Emilia – clasa a XII-a ( arte plastice și decorative) – sculptură, profesor
coordonator- Tabarcea Narcis;
Ott Paula Ramona- clasa a XI-a ( arte plastice și decorative) – ceramică, profesor
coordonator- Luca Cătălin;

Premiile III :
Patraș Romario - clasa a XII-a ( arte ambientale, arhitectură și design) – istoria artelor,
profesor coordonator- Schipor Raluca;
Mazepiuc Claudiu - clasa a XI-a ( conservare restaurare bunuri culturale) – artă
monumentală, profesor coordonator- Rusu Sadovei Camelia.
Mulțumim organizatorilor și suportului important din partea Asociației de părinți din
Colegiul nostru prin asigurarea mijlocului de transport necesar deplasării în condiții bune, a
logisticii oferite de cadrele didactice din cadrul școlilor bistrițene și sucevene. A fost o
experiență cu aer medieval ( deși compactată și deci istovitor de alertă), extrem de nouă și
plină de învățăminte pentru toți participanții.
A consemnat pentru dumneavoastră, însoțitor de lot olimpic, șef al catedrei de Arte
vizuale din cadrul Colegiului de Arte „Ciprian Porumbescu” Suceava, profesor Rusu Sadovei
Camelia.

IMAGINI

La plecare

Prima zi de examen

A doua zi de examen

Vederea orașului vechi din Turnul Bisericii Evanghelice din Bistrița

La festivitatea de premiere, lotul de la Suceava

În Palatul Culturii din Bistrița, cinci din cei șase premianți ai lotului Olimpic.

Diplomele și câteva dintre lucrîrile expuse în expoziția finală.

