KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
A Honvéd Kulturális Egyesület 2020-ban pályázatot hirdet
Zrínyi Miklós költő-hadvezér élő öröksége címmel,
amatőr képzőművészek számára
A pályázat célja:
Zrínyi Miklós történelmi alakjának megidézésével a katonai hivatás imázsának erősítése, a honvédelem társadalmi elfogadottságának növelése a művészeti alkotások felhasználásával.
A pályázat témája:
Zrínyi Miklós élő öröksége
Zrínyi Miklós életét és tevékenységét példaként állítva, a költő-hadvezér történelmi
öröksége és a jelen kor honvédelmi törekvései közti kapcsolat művészi ábrázolása.
A pályázat kategóriái:
- Festmény
- Grafika (hagyományos technikák)
A pályázat követelményei:
- A pályázaton 18. életévüket betöltött, magyar állampolgársággal és magyar adóazonosító jellel rendelkezők indulhatnak.
- A pályázaton új, országos kiállításon és korábbi pályázaton még nem szerepelt alkotással lehet részt venni.
- A pályaművek feleljenek meg a kiállíthatósági követelményeknek (azaz a festmények
keretezve, a grafikák, keretezett üveglap mögött, vagy két üveglap között legyenek
elhelyezve, akasztóval ellátva).
- Egy alkotó maximum 2 művel (egyedi példánnyal) pályázhat.
- A pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a mű a Honvéd Kulturális Egyesület szervezésében 2021-ben (akár több alkalommal is) kiállításra kerülhet.
A pályázat időtartama:
- Meghirdetés: 2020. augusztus 27.
- A pályamunkák beérkezésének határideje: 2020. november 15.
- A bírálati eljárás a pályázó anonimitásával zajlik.
Díjátadás: 2021. január 20-ig
A pályázat értékelése:
- A kiállítandó művekről és a díjak odaítéléséről szakemberekből álló zsűri dönt.
- A pályamunkák értékelését követően a szakmai zsűri döntéséről minden résztvevőt értesítünk.
A pályázat díjazása:
Első helyezett: Tárgyjutalom (250 000 Ft. értékig)
Második helyezett: Tárgyjutalom (150 000 Ft. értékig)
Harmadik helyezett: Tárgyjutalom (80 000 Ft. értékig).
-

A pályázat kiírója a zsűri szakmai javaslata alapján a díjak esetleges megosztásának
jogát fenntartja.
A legjobb alkotásokból a Honvéd Kulturális Egyesület kiállítást szervez.

A pályázat benyújtásának módja:
- A vírushelyzetre tekintettel a benevezett alkotásokat digitalizált (fotó: jpg, jpeg, pug,
tiff) formátumban, maximum 3 MB méretben, illetve 300 dpi. felbontásban várjuk, a
csatolt adatlappal a következő e-mail címre: vadadya@gmail.com
Egyéb információk:
- A zsűrizés az alkotó adatainak ismerete nélkül zajlik, ezért a pályaműveken nem jelenhet meg az alkotó neve vagy szignója.
- A zsűri értékelése alapján a legjobb alkotásokat a később meghatározott időben kell
eljuttatni a Honvéd Kulturális Egyesület székhelyére (1087 Budapest, Kerepesi út
29/b.VII.ép.2.em.1.)
- A pályázati felhívás, az adatlap és az adatvédelmi tájékoztató letölthető a
www.bphkk.hu weboldalról, a következő linkre kattintva: https://www.bphkk.hu/hmmh_kultura/csapatmuvelodes-amator_muveszek.
- A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel keressék Vadady Attila pályázati megbízottat:
Vadady Attila: vadadya@gmail.com , tel: 06 20 9567246
- A pályázatra jelentkezni a beérkezési határidő előtt a csatolt pályázati adatlap kitöltésével és a fenti email címre történő beküldésével lehet.

