
Brieful oficial al competitiei de design de tricouri alternative pentru  
Club B52: 

Tricoul de a doua zi 

 

CONTEXT 

De ce facem asta 
B52 The Club a implinit 10 ani de distractie pe 25 noiembrie 2014. 10 ani de The Alternative Spirit, 
prin teatru contemporan, concerte ale trupelor emergente si party-uri inegalabile. 10 ani fara 
bullshit, asa cum esti si tu.  

Care e ideea 

Problema cand vii in B52 e ca nu mai pleci. Asa ca sigur dupa o vizita in bombardier ajungi sa-ti 
ceri scuze: te-ai simtit cam bine si ai uitat de tot. 
Dar pentru ca suntem prevazatori si-am acumulat 10 ani de experienta, vrem sa prevenim situatia 
asta si sa te ajutam sa-ti oferi singur o portita de scapare, ca apoi sa poti sa te urci iar in 
bombardier. 

LIVRABILE 

Ce asteptam de la tine 
Inventeaza cel mai tare tricou cu scuze: Tricoul de a doua zi. 
E tricoul care rezolva problemele: isi cere scuze in locul purtatorului sau impreuna cu el, sincer sau 
ironic. 
Adica fie scuze pe bune, fie scuze ca nu-mi pare rau. 

Oricum ar fi, te provocam sa gasesti cele mai creative metode de a-ti cere scuze pentru o noapte 
petrecuta in B52 (la concerte, la teatru, la party-uri sau la toate) si de a pune scuzele pe un tricou.  

O poti face printr-un mesaj strict vizual sau prin typography sau prin vizual si text, prin completarea 
template-ului de competitie, de la adresa http://creator.iqads.ro/b52.  

 

EVALUARE SI PREMII 

Premii si glorie 

- Locul 1: 800 EUR brut, 3 tricouri cu design-ul tau, iar creatia ta devine unul dintre tricourile oficiale 
B52 
- Locul 2: 500 EUR brut + 2 tricouri cu designul tau, iar creatia ta devine unul dintre tricourile oficiale 
B52 
- Locul 3: 300 EUR brut + 1 tricou cu designul tau, iar creatia ta devine unul dintre tricourile oficiale 
B52 
- Cea mai populara lucrare (conform votului publicului,  aceeasi sau alta fata de cele de mai sus): 
100 EUR + 1 tricou cu designul tau, iar creatia ta devine unul dintre tricourile oficiale B52 

http://creator.iqads.ro/b52


- Cea mai creativa lucrare (conform votului juriului, aceeasi sau alta fata de cele de mai sus): 100 
EUR + 1 tricou cu designul tau, iar creatia ta devine unul dintre tricourile oficiale B52 
 

De asemenea, toate creatiile castigatoare vor fi folosite de B52 ca tricouri oficiale ale clubului, la 
diversele actiuni organizate, alternativ, printre care: uniforma barmanilor, premii pentru clientii 
fideli sau pentru ocaziile speciale, bonusuri pentru comenzile importante. 

Jurii si criterii de evaluare 

Lucrarile vor fi evaluate de un juriu profesionist (60% din nota finala, publicitari, clubberi si fashion 
editors) si de juriul publicului larg (40% din nota finala, oricine are cont si voteaza pe platforma 
TheCreator). 

Urmatoarele criterii vor fi folosite de juriul profesionistilor atunci cand vor nota lucrarile din 
concurs. Recomandam si publicului sa foloseasca aceleasi criterii: 

- creativitatea ideii, 25%: mesajul si eficienta scuzelor pentru o noapte de pomina in B52 

- calitatea executiei, 25%:  design si mesaj bine legate; si intre ele, si cu tema competitiei 

- adecvarea la brand, 25%: legatura cu spiritul alternativ B52, unicitatea asocierii 

- impresia personala a fiecarui jurat in parte, 25% 

 

INSCRIERE SI DEADLINEURI 

Inscriere 

Daca incep deja sa-ti vina idei, poti inscrie oricate lucrari in competitie, pana pe 16 februarie, ora 
23:59. Fiecare idee noua trebuie inscrisa ca o lucrare noua, trimisa separat. 

Fiecare înscriere trebuie facuta sub forma unui singur fisier-imagine, derivat din template-ul editabil 
de la http://creator.iqads.ro/b52 (lucrat cu un program de grafica, ca Photoshop, Illustrator, GIMP 
sau altele) pe care vei desena creatia ta, lasand neschimbate dimensiunile de ansamblu ale tricoului 
si pastrand logoul B52 vizibil.  

Timing si Deadline-uri 
Inscriere: 18 decembrie 2014 – 16 februarie 2015 

Voting: 18 decembrie 2014 – 2 martie 2015 

Anuntarea castigatorilor: 5 martie 2015 

Premierea castigatorilor: 13 martie 2015 

 

 

http://creator.iqads.ro/b52


EXTRA INFORMATIE SI INSPIRATIE 

Ce e B52 

E clubul unde traieste The Alternative Spirit. E cel mai cool bombardier unde pasagerii isi satisfac 
curiozitatea si nevoia de varietate. Sunt atat de pestriti incat nu seamana unul cu altul, dar stau la 
aceeasi masa. 

Pe harta, B52 e in Bucuresti, in aceeasi curte cu Fabrica, unde te chemam in fiecare an la ADfel: 
strada 11 Iunie, nr. 50, la o aruncatura de bat de Piata Unirii. Pe net, il gasesti pe www.clubb52.ro si 
pe www.facebook.com/B52theClub. Pe viu, daca nu esti deja un obisnuit al locului, te invitam sa 
mai vii macar o data: cat de des ai ocazia sa rupi podelele unui club pentru care faci campanie? Iar 
daca n-ai mai venit pana acum, rusine. Nu mai spune asta la nimeni si vino ca si cum a fi de-al 
nostru. 

Ce e altfel in B52 

The Alternative Spirit: spiritul asta din vremurile bune ale Capitalei, pe care oamenii care vin in 
B52  il cauta la mare altitudine. B52 este spatiul care iti ofera pop-culture exprimata altfel decat in 
mediile mainstream: prin piesele de teatru contemporan, prin visul american in varianta 
romaneasca, in care trupe tinere urca pe aceeasi scena cu cele mai consacrate trupe alternative, si 
prin atmosfera de Vama pe care-o starnesc petrecerile din weekend care-ti amintesc de energia din 
liceu. 

Pentru cine e concursul 

Pentru toti cei care au vrut vreodata sa-si ceara scuze dupa o noapte in oras. O data sau de fiecare 
data. 
In serios sau in gluma. Pentru o nebunie mare sau o mica aventura. Crezand ca au gresit sau fiind 
siguri ca au facut ce trebuie. 

Cu tine vorbim: daca ai reusit si vrei sa-i inveti si pe altii, acum e momentul. Daca ai incercat, dar nu 
ti-ai gasit curajul sau cuvintele sau desenele, tot acum e momentul. 

Pentru cine e tricoul 

Pentru toti cei care au suferit ca noi sa putem petrece in spiritul alternativ B52. De unii ne pasa, 
de altii putin ne doare. Unora chiar vrem sa le cerem scuze, pe altii vrem sa-i sfidam. 

Il dedicam iubitelor sau iubitilor care ne-au ajutat sa gasim patul cand am ajuns acasa, mamelor 
care s-au prefacut ca n-am ajuns prea sifonati, prietenilor cu care nu ne-am mai vazut a doua zi, 
vecinilor pe care i-am trezit de dimineata, cainelui pe care nu l-am mai scos afara, colegilor care au 
facut si treaba noastra la job.      

Sau, dimpotriva, il dedicam sefilor din cauza carora a trebuit sa ne punem in cap, fostilor sau 
fostelor care nu ne merita, clientilor care nu ne inteleg munca si politicienilor care ne fac sa ne 
refugiem in bombardier. 

http://www.clubb52.ro/
http://www.facebook.com/B52theClub


Mesaje 

Cu riscul sa ne repetam: pe Tricoul de a doua zi poti sa-ti ceri scuze sincer sau ironic, avand ca 
pretext oricare din activitatile B52 (teatrul contemporan, concertele, petrecerile sau orice 
combinatie a lor). Te poti inscrie cu oricate lucrari, iar fiecare inscriere trebuie facuta separat, prin 
cate o imagine, obtinuta prin editarea template-ului de inscriere in competitie. Fiecare creatie 
poate fi realizata doar vizual sau doar typography sau si vizual, si text.  
 
Nu acceptam mesajele indecente, imorale, ilegale - asta e mainstream, nu e alternativ.  

Template Inscriere: 

Poti alege sa personalizezi tricoul fie fata si spate, fie doar fata sau doar spate, folosind template-ul 
de inscriere dedicat.  

  

 

Scurt guideline de folosire a template-ului de inscriere 

Template-ul este acelasi in ambele fisiere, dar exista doua fisiere distincte pentru ca fiecare este 
optimizat pentru a fi editat cu programul corespunzator: 

- cu Adobe Photoshop 

- cu Adobe Illustrator  

 

http://www.iqads.ro/mediacontinut/Proiecte/B52_template_Photoshop_2versiuni.pdf.pdf
http://www.iqads.ro/mediacontinut/Proiecte/B52_template_Illustrator_2versiuni.pdf.pdf


Template-ul contine doua variante din care trebuie sa alegi ce vei inscrie in competitie: 

- doar fata tricoului (pentru inscrierile care vor imagina doar fata SAU spatele) 

- fata si spatele tricoului (pentru inscrierile care imagineaza ambele parti ale tricoului). 

Template-ul are elementele editabile principale grupate si denumite astfel: 

Varianta 1: daca inscrii FATA+VERSO 

o Forma: de aici schimbi culoarea tricoului 

o Desen: orice desenezi aici este mascat de forma tricoului, asa ca poti desena fara grija ca 
depasesti conturul 

Varianta 2: daca inscrii FATA 

o Forma: de aici schimbi culoarea tricoului 

o Desen: orice desenezi aici este mascat de forma tricoului, asa ca poti desena fara grija ca 
depasesti conturul      

Template-ul are si alte elemente blocate by default, care pot fi deblocate si editate la nevoie: 
umbre, liniute, background. 

 

Pentru inspiratie, uite cum s-ar putea rezolva brieful (click pe poza pentru a o putea vedea la 
dimensiune mare): 

 
 

Spor la treaba! 

http://creator.iqads.ro/assets/1ZF.jpg
http://creator.iqads.ro/assets/1ZG.jpg

