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FOTÓ-ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

FOTÓPÁLYÁZAT
A magyar származású világhírű fotóművész, André Kertész születésének 125. évfordulóján, a modern
festőművészet egyik legnagyobb mesterére emlékezünk az idei fotópályázatunkkal. A fotóművész
sokat kísérletezett, játszott a fényekkel, sziluetteket és más, az absztrakt határát is súroló témát
fotózott a hagyományos vidéki magyar hétköznapok mellett. Legboldogabb napjait a párizsi
művészvilágban, a Montmartre művészei között élte, ahol szabadon fotózhatott. Munkáit a világ
számos országában múzeumok őrzik, de mintegy 200 munkáját és tárgyat Magyarországra is örökül
hagyott.
Pályázatunk idei témája: REFLEXIÓ – TÜKRÖZŐDÉS - IMPRESSZIÓ
Kategóriák: - hagyományos technika
- digitális technika
Nevezési feltételek:
-

pályázónként maximum 4db A/5 vagy A/4-es méretű fotó
a fotó lehet portré, tájkép, architektúra stb. , szabadon választható
A/3 vagy A/2 méretű kartonra felragasztva felfüggesztési lehetőséggel ellátva vagy
bekeretezve
a pályamunkák hátoldalára kérjük a következő adatok feltüntetését: a fotós neve,
iskolája, osztálya, elérhetősége; a kép címe, kategóriája; a felkészítő tanár neve

Nevezési határidő a fenti adatokkal: 2019. március 25. Cím: rklari@korosy.hu;
A fotók leadási helye: Vedres István Építőipari Szakgimnázium
Ideje: 2019. március 25-től április 1-ig.
A tagozat a szakértő zsűri értékelése alapján a legsikeresebb pályamunkákból hagyományosan
kiállítást szervez. A zsűri idén is odaítéli AZ ÉV DIÁKFOTÓSA címet a legsikeresebb pályázónak.
A kiállítás helye: Vedres István Építőipari Szakgimnázium
A kiállítás megnyitója és a díjak átadása: 2019 április 10.
Minden érdeklődő diákot szeretettel várunk a pályázatunkra.
Jó munkát kívánunk!

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 2019
A Dugonics Társaság Elnöksége és Ifjúsági Tagozata 19. alkalommal hirdet képzőművészeti
pályázatot a tehetséges szegedi középiskolások számára.
Az idei pályázat témája: TÜKRÖZŐDÉSEK - IMPRESSZIÓK
Kategóriák: 1. Speciális művészeti képzési irányú intézmények tanulói
2. Művészeti szakképzésben nem részesülő diákok
Nevezési feltételek:
-

pályázónként maximum 4 db A/4 –es vagy ennél nagyobb méretű alkotás
a képeket bekeretezve vagy kemény kartonra kasírozva, felfüggeszthető
formában kérjük leadni
az alkotások hátoldalára is kérjük a következő adatok feltüntetését:
a pályázó neve, iskolája, osztálya, elérhetősége
a kép címe, kategóriája; a felkészítő tanár neve

Nevezési határidő a fenti adatokkal: 2019. március 25. Cím: rklari@korosy.hu
Az alkotások leadási helye: Vedres István Építőipari Szakgimnázium portája
Ideje: 2019. március 25-től április 1-ig.
A szakértő zsűri értékelése alapján a legsikeresebb alkotásokból a zsűri hagyományosan
kiállítást szervez. A zsűri idén is odaítéli AZ ÉV DIÁK-KÉPZŐMŰVÉSZE címet a legsikeresebb
pályázónak.
A kiállítás helye: Vedres István Építőipari Szakgimnázium aulája.
A kiállítás megnyitója, eredményhirdetés és a díjak átadása: 2019. április 10.
További információ dr. Révészné dr. Papp Klára tanárnőtől kérhető rklari@korosy.hu címen
e-mailben.
Minden érdeklődő diákot szeretettel várunk pályázatunkra. Jó munkát kívánunk!
Szeged, 2019. január 24.

Dr. Révészné dr. Papp Klára
az Ifjúsági Tagozat vezetője
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