
IV. Diploma Nélkül 

 Képzőművészeti pályázat a 10. Magyar Festészet Napja

alkalmából

A  Bakelit  Multi  Art  Center és  a  Magyar  Művelődési  Intézet  és  Képzőművészeti

Lektorátus Művészeti Programok Főosztálya képzőművészeti pályázatot hirdet, autodidakta

művészek  számára.  A  pályázat  célja,  hogy  segítse  a  tehetséges  művészek  előrelépést,

valamint  bemutatkozási  lehetőséget  biztosítson  számukra.  A jelentkezők  munkáit  pályázat

keretén belül válogatják ki, melynek leadási határideje: 2011. szeptember 26. . 

Pályázati feltételek:

A  pályázaton  indulhat  minden  18.  életévét  betöltött  alkotóművész,  aki  nem  rendelkezik

képzőművészeti  vagy  iparművészeti  diplomával,  illetve  nem  hallgatója  állami

képzőművészeti vagy iparművészeti felsőoktatási intézménynek.

Téma: HARMÓNIA

A pályázatokat festmény és grafika kategóriákban várjuk. 

Egy művész maximum három alkotással pályázhat.

Méretbeli megkötés: az alkotások mérete maximum 2. 5 m2 méretűek lehetnek.

A pályázat beadásának módja:

Pályázni  kizárólag  személyesen lehet  a  kiállítandó  művek  helyszínre  (Bakelit  Multi  Art

Center Budapest 1095 Soroksári út 164.) való behozatalával. A pályamunkákat szeptember

hónap minden hétfőjén (2011. szeptember 5., 12., 19., 26.) vesszük át a helyszínen délután 13:

00 - 19: 00 között.



A pályázat feltétele, hogy a pályázati művek mellett egy csatolt dokumentum tartalmazza: a

mű  címét,  méretét,  készítésének  dátumát,  technikáját,  eszmei  értékét,  a  pályázó  nevét,

életkorát, pontos címét, telefonszámát, e-mail címét.

A benyújtott pályaművek feleljenek meg a kiállíthatóság követelményeinek, azaz keretezve -

a grafikák, a pasztell és az akvarell képek keretezett üveglap mögött, vagy két üveglap között

- legyenek elhelyezve, illetve legyenek képakasztóval ellátva.

Pályázatok beadásának határideje: 2011. szeptember 26-án 19: 00-ig

Regisztrációs díj: 3000,- Ft / pályázó

Ez az összeg azokra a jelentkezőkre vonatkozik, akiknek munkája a zsűri által továbbjutott.

A nevezési díjat a helyszínen lehet befizetni, a pályázati anyagok beadásakor / ha a beadott

pályázati anyag nem kerül kiállításra, visszatérítjük a regisztrációs díjat/.

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Zsűri elnöke: Atlasz Gábor festőművész 

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy az egy pályázaton belül beadott művekből szakmai

szempontok alapján válogasson.

Kiadható díjak:

 Olaj-akrill festmények kategória I. díj 50 000 Ft (azaz ötvenezer forint) értékben a 

témának megfelelő festékkészlet

 Pasztel-akvarell kategória  I. díj 50 000 Ft (azaz ötvenezer forint) értékben a témának 

megfelelő festékkészlet

 Grafika kategória I. díj 50 000 Ft (azaz ötvenezer forint) értékben a témának 

megfelelő festékkészlet

 Különdíj I. díj 25 000 Ft (azaz huszonötezer forint) értékben a témának megfelelő 

festékkészlet

A zsűrizés eredményéről 2011. október 3-án értesítjük ki a pályázókat.



A kiállítás dátuma: 2011. október 18. 

A kiállítás a Magyar Festészet Napjának hivatalos programja. A kiállítás a Bakelit Multi Art

Center termeiben kerül kivitelezésre, megtekinthető 2011. október 18- november 8. között. A

helyszínen  fotó-  és  videódokumentációk  készülnek,  melyek  felkerülnek  a

www.bakelitstudio.hu oldalra.

Kontaktszemély:

Paróczay Csaba

Művészeti Vezető

Email: szinhaz@bakelitstudio. hu

Mobil: 06-309503780

Eredményes alkotómunkát kívánunk!

2011. július 25.

Támogatóink:
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