„Szülőhelyem, szülőföldem” képzőművészeti alkotópályázat

A Generációk Háza Művelődési Központ a Magyar Kultúra Napja alkalmából ismét
meghirdeti a „Szülőhelyem, szülőföldem” című képzőművészeti alkotópályázatot felső
tagozatos általános iskolások és középiskolások részére.
A pályázat témája:
Pályázati felhívásunk a Magyar Kultúra Hete programsorozathoz kapcsolódik, célja, hogy
a pályázók olyan személyes munkákat hozzanak létre, mely megtestesíti mindazt, amit
számukra szülőhelyük, vagy annak egy részlete jelent - az alábbi lehetőségekből
választva:
 Kedvenc helyem a városomban, én pont így, és ezért szeretem..
 A hely, amit ha átalakíthatnék, ilyennek látnám szívesen..
Az alkotásokban a pályázó bemutathatja szülővárosának szimbolikus helyszíneit,
nevezetességeit, természeti környezetét, közösségi tereit, társasági életét – fő szempont,
hogy a mű tükrözze a pályázó élményvilágát és az alkotás a fenti gondolatokhoz
csatlakozzon.
A pályázat részletei:
A pályázat műfaji megkötés nélkül kerül kiírásra, a munkák készülhetnek bármilyen
technikával A4 vagy A3 méretben (vizuális művészetek, rajz, festészet, kisplasztika,
térplasztika, textil, analóg és digitális fotó, montázs, kollázs, vegyes technika, stb.)
Rajzok, festmények esetében a munkákat kérjük paszpartuzva beadni!
A pályázás módja:
Két kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
I. kategória: felső tagozatos általános iskolások
II. kategória: középiskolások
A pályázatra egyéni alkotásokat várunk, csoportmunkákat nem áll módunkban díjazni.
A pályázat beküldési határideje és helye:
2019. január 16. szerda – Generációk Háza Művelődési Központ
A pályázat beküldésének módja:
Az alkotásokat személyesen vagy postai úton a Generációk Háza Művelődési Központba
kell eljuttatni.
Cím: Generációk Háza Művelődési Központ 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.

Kérjük, hogy az alkotásokhoz minden pályázó adja meg jól olvashatóan, nagy betűkkel
írva:
- az alkotás előoldalán: teljes nevét,
- hátoldalán: teljes nevét, életkorát, iskolája nevét, osztályát, a felkészítő pedagógus
nevét, a saját vagy a szülő telefonszámát - ahol díjazás esetén értesíteni tudjuk.
Díjazás:
A beküldött műveket a két kategóriában külön-külön értékeljük. Az alkotások zsűrizésénél
a legfontosabb szempont a kivitelezés színvonala mellett az általunk megadott témához
való kapcsolódás és az eredetiség.
A két kategóriában összesen 10 alkotást díjazunk, a díjak egyes kategóriákon belüli
elosztása a beérkezett alkotásoktól függően változhat. A kiemelt munkák között
sorrendet, vagy minőségi különbséget nem állapítunk meg.
A díjazott alkotók fejenként 5.000,- Ft értékű, művészeti eszközökből összeállított kreatív
alkotócsomagban részesülnek.
Díjátadás, kiállítás:
Az alkotópályázat díjkiosztó-, illetve kiállítás megnyitó alkalmára 2019. január 24.
csütörtökön 16:00 órakor kerül sor a Generációk Háza Művelődési Központban.
A beküldött alkotásokból kiállítást rendezünk, mely 2019. január 24-től február 05-ig
tekinthető meg intézményünk kiállító termében.
A nyertes alkotásokról és a díjazottakról készült fotókat a honlapunkon, illetve facebookoldalunkon megjelenítjük. A mű beküldésével a pályázó fentiekhez hozzájárul.
Az alkotásokat a Generációk Háza információjában adjuk vissza a 2019. február 07-től
kezdődően, az intézmény nyitvatartási idejében.
További információ kérhető telefonon Tóth Laura programszervezőnél: 96/518-032,
tothlaura@generaciokhaza.hu
Sikeres alkotást kívánunk!
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