
                                                                                                               

 

 

 

SHORTCUTS. MENTORAT PENTRU ARTIȘTI EMERGENȚI 
 
 

Regulament – condiții, procedură de selecție, obligații 
 
 
 
Shortcuts este un proiect de mentorat intensiv pentru artiști emergenți interesați să se 
dezvolte profesional printr-o abordare strategică, antreprenorială, și prin abilități de 
prezentare, organizare și comunicare a practicii proprii. Prin intermediul proiectului-pilot 
Shortcuts. Mentorat pentru artiști emergenți, Asociația Culturală Eastwards 
Prospectus are ca scop dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților 
artiștilor emergenți activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în 
continuă schimbare.  
 
Shortcuts este menit să le ofere artiștilor insight-uri și soluții pragmatice pentru a-și gestiona 
eficient traseul profesional. Participanții vor dobândi cunoștințe despre aspecte precum 
funcționarea internă a unei organizații din domeniul artei contemporane, bugete de producție, 
stabilirea prețurilor lucrărilor de artă, comunicarea către diverse categorii de public, 
documentarea și prezentarea online a practicii artistice, și vor primi sprijin în conturarea unui 
proiect de expoziție personală de la 4 mentori, care s-au remarcat prin calitatea profesională 
a proiectelor dezvoltate și implementate pe scena de artă contemporană fie ca artiști (Lea 
Rasovszky, Răzvan Anton), fie ca manageri culturali (Andrei Breahnă) și mediatori culturali 
(Ioana Chira). 
 
Shortcuts nu este o serie tipică de cursuri sau workshop-uri axate pe creația artistică. 
Premisa de la care pornim este că artiștii sunt nevoiți astăzi să jongleze cu diverse roluri în 
raport cu publicul și cu ceilalți actori de pe scena de artă. De aceea, Shortcuts se 
concentrează pe munca pe care astăzi artiștii trebuie să o facă pentru a organiza o expoziție, 
a gestiona costurile de producție, a stabili legături cu manageri culturali, curatori și critici, a 
comunica despre practica lor artistică ș.a.m.d.  
 
Condiții și procedură de selecție 
 
Începând din 2021, Asociația Culturală Eastwards Prospectus își propune organizarea 
proiectului Shortcuts, proiect de formare artistică dedicat exclusiv artiștilor emergenți 
din România. În vederea selecției celor 10 artiști emergenți care vor participa la prima 
ediție a Shortcuts, desfășurată în perioada 20 septembrie 2021 – 15 octombrie 2021, 
într-un format hibrid, fizic și on-line, ACEP lansează la nivel național Apelul deschis 
de înscriere luni, 9 august 2021, acesta urmând a fi deschis timp de 20 de zile, 
până duminică, 29 august 2021, ora 23:59 .  
 
 
 
 



                                                                                                               

Toți artiștii emergenți sunt invitați să transmită prin e-mail, la adresa 
contact@gaepgallery.com, specificând în subiectul mesajului „Apel deschis pentru artiști”, 
un dosar de înscriere format din: 

1. CV; 
2. Scurtă scrisoare de intenție în care fiecare candidat își va motiva dorința de a 

participa în acest proiect (max. 300 de cuvinte); 
3. Portofoliu cu max. 10 lucrări (dimensiune max. a fișierului: 20Mb; pentru lucrările 

video, vor fi incluse linkuri și, dacă e necesar, parole). 
 
Fiecare dintre candidați va primi un e-mail de confirmare a primirii dosarului de înscriere, iar 
pentru orice întrebări suplimentare care vor apărea în timpul Apelului cu privire la procesul 
de înscriere, toți candidații sunt invitați să scrie un e-mail pe adresa ioana@gaepgallery.com.  
 
Criteriile de eligibilitate care trebuie întrunite de artiști pentru a se putea înscrie: 

- Sunt artiști emergenți. Prin „artiști emergenți” înțelegem artiști care au sub 10 ani de 
experiență profesională. Definim această experiență profesională prin diverse 
activități, de la rezidențe și participări în expoziții de grup, la expoziții personale și 
prezentări de lucrări în cadrul unor târguri de artă. Am optat pentru termenul 
„emergent” în loc de „tânăr” pentru că acceptăm înscrieri și de la cei care au făcut o 
schimbare de carieră sau au decis să acorde prioritate activității artistice în ultimii ani, 
indiferent de vârstă; 

 
- Au peste 21 de ani, fără obligativitatea absolvirii unor studii de specialitate; 

 
- Trăiesc sau lucrează în România în acest moment. Toate activitățile vor fi în limba 

română; 
 

- Au posibilitatea să participe la laboratoarele din București (20 septembrie 2021 – 23 
septembrie 2021) și să continue stagiul on-line (24 septembrie 2021 – 15 octombrie 
2021). 

 
Validarea dosarelor de înscriere va fi realizată de echipa de proiect desemnată de Asociația 
Culturală Eastwards Prospectus și doar dosarele care vor întruni toate criteriile de eligibilitate 
vor intra în procesul de jurizare. 
 
În perioada 30 august 2021 – 9 septembrie 2021, juriul format din profesioniști în domeniu 
va selecta un număr de 10 artiști emergenți invitați să participe la proiectul de mentorat. În 
vederea selectării acestora, s-a constituit un juriu format din Andrei Breahnă, Marilena 
Preda Sânc, Alex Radu, Georgia Țidorescu. Fiecare artist emergent selectat va primi un 
onorariu brut de 2.500 lei. 
 
Jurizarea se va realiza în două etape distincte: 

1. Preselecția aplicațiilor – Juriul va parcurge toate dosarele de înscriere și va selecta 
o listă scurtă de candidați care vor fi invitați la un interviu on-line. ACEP nu va putea 
oferi feedback celor care nu trec în etapa de interviu. 

2. Interviuri on-line – Scurte interviuri organizate de ACEP, la care vor participa 
membrii juriului și la care vor fi invitați să participe doar artiștii care vor trece de prima 
etapă de jurizare și vor fi trecuți pe lista scurtă. Interviurile se vor desfășura prin apel 
video, prin intermediul unei platforme pe care o vom anunța ulterior. 

 
Criteriile principale de selecție stabilite de Juriu: 

1. Preselecția aplicațiilor: 
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1.1. Vor fi analizate scrisorile de intenție și vor fi evaluate soliditatea motivației 
de a participa în proiect și concordanța dintre obiectivele profesionale ale 
autorului și conținutul proiectului; 

1.2. Vor fi analizate portofoliile și CV-urile incluse în fiecare aplicație și vor fi 
evaluate calitatea artistică a lucrărilor incluse în portofolii, experiența 
profesională a candidaților și modul în care aceștia își prezintă activitatea 
artistică. 

2. Interviuri on-line: juriul va analiza capacitatea de comunicare și interacțiune a 
fiecărui candidat atunci când este integrat unui mediu profesional/artistic și când 
comunică informații despre practica sa artistică. 

 
Rezultatele finale vor fi anunțate vineri, 10 septembrie 2021, atât public pe site-ul 
www.gaepgallery.com, pe pagina de Facebook a galeriei Gaep, cât și individual, fiecare 
artist urmând a primi un e-mail cu rezultatul. 
 
Obligațiile artiștilor emergenți selectați: 

1. Artiștii emergenți selectați au obligația de a anunța ACEP, în termen de 
maximum 2 zile de la data anunțării rezultatelor finale, cu privire la 
disponibilitatea lor pentru participarea la proiectul Shortcuts. Mentorat pentru 
artiști emergenți, desfășurat în perioada 20 septembrie 2021 – 15 octombrie 
2021. 

2. Artiștii emergenți sunt obligați să participe fizic la patru laboratoare intensive 
susținute de patru mentori pe temele: Sistemul artei contemporane; Piața de artă și 
posibilități de finanțare; Comunicarea practicii artistice; Website de artist, acestea 
urmând a fi desfășurate la sediul Asociației Culturale Eastwards Prospectus din 
București, în perioada 20 septembrie 2021 – 23 septembrie 2021, cu excepția cazului 
în care noi restricții vor fi impuse de autorități din cauza pandemiei (dacă acest lucru 
se va întâmpla, laboratoarele se vor desfășura on-line pentru toți participanții). În 
acest sens, toți artiștii emergenți selectați care nu locuiesc în București vor avea 
obligația de a-și acoperi cheltuielile de transport și cazare la București din fonduri 
proprii. 

3. Artiștii emergenți sunt obligați să participe la întâlnirile cu alți artiști, curatori și 
manageri culturali, în atelierele sau spațiile lor de artă, conform programului stabilit de 
ACEP, în aceeași perioadă în care se vor desfășura și laboratoarele intensive, 20 
septembrie 2021 – 23 septembrie 2021. 

4. Artiștii emergenți au obligația de a lucra individual la sarcinile de lucru stabilite de 
cei patru mentori, în vederea realizării unei prezentări de proiect de expoziție 
personală, în perioada 24 septembrie 2021 – 30 septembrie 2021. 

5. Artiștii emergenți au obligația de a participa la sesiuni de mentorat one-to-one (online) 
organizate de cei patru mentori, în perioada 5 octombrie 2021 – 8 octombrie 2021. 

6. Artiștii emergenți au obligația de a preda organizatorului prezentarea proiectului de 
expoziție personală la care au lucrat pe parcursul Shortcuts, până vineri, 15 
octombrie 2021. 

 
Obligațiile Asociației Culturale Eastwards Prospectus: 

1. ACEP are obligația de a respecta regulamentul de organizare a apelului deschis 
dedicat proiectului Shortcuts. Mentorat pentru artiști emergenți și de a asigura 
întreaga comunitate de desfășurarea unui proces transparent de organizare și 
selecție, în care vor fi respectate toate principiile egalității de șanse și 
nediscriminării. 

2. ACEP are obligația de a acorda celor 10 artiști emergenți participanți în urma 
jurizării câte un onorariu în valoare de 2.500 lei brut. 

http://www.gaepgallery.com/


                                                                                                               

3. ACEP are obligația de a organiza pentru cei 10 artiști emergenți proiectul de 
mentorat conform regulamentului stabilit și conform cadrului în care acesta a fost 
anunțat că se va desfășura.   


