
 
“ Mővészetek szerelmese” 

 
XX. ORSZÁGOS KÉPZİ- ÉS IPARMŐVÉSZETI TÁRLAT 

                                                              Pályázati felhívás 
 
 

A Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus Mővészeti Programok 

Fıosztályával együttmőködve a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat és a 

Komárom Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága, pályázatot hirdet a megye területén 

élı vagy tanuló nem hivatásos alkotók számára. 

 

Jelentkezési lap az intézményben igényelhetı, vagy honlapunkról letölthetı:  

Tata, Néppark (Kiskastély) 34/487-888, 34/589-808 

E-mail: muzeum@kunymuzeum.hu 

www.kunymuzeum.hu 
 

 
Pályamőveket nyújthatnak be mindazon Komárom-Esztergom megyei alkotók: 

• akik betöltötték 16. életévüket,  
• nem végezték el sem itthon, sem külföldön a képzı- illetve iparmővészeti egyetemet, 

illetve annak jogelıd intézményeit, és jelenleg sem hallgatóik ilyen intézménynek 
• hivatásszerően nem foglalkoznak alkotómővészeti tevékenységgel 
• A pályázók körébe egyaránt várjuk az autodidakta, naiv alkotókat, és a rajztanár 

végzettségőeket is. 
 
Azok az önszervezıdı mővészeti közösségek (egyesületek, körök, stúdiók, mőhelyek), amelyek a 
közösségi díj elnyerésére pályáznak, kérhetik az országos zsőri értékelését, a közösség mővészeti 
munkájának megmérettetését országos szinten. 
Ezeknek a csoportoknak pályázatot kell benyújtaniuk a szervezı megyei intézményhez.  
A pályázatnak tartalmaznia kell a vezetı nevét, megalakulás évét, mőködési formát, az 
eredmények felsorolását. 

 
Egy alkotó összesen három mővet adhat be, kiállításra kész állapotban.  
A mővek csak úgy kerülnek elfogadásra, amennyiben jól olvashatóan, és maradandóan 
elhelyezték rajta: az alkotó nevét, a mő címét, technikáját, méretét. 



A sorozatok maximális terjedelme 3 db – egy sorozat, egy mőnek számít!  
Az alkotások 2007. évnél korábbi keltezésőek nem lehetnek. 

Nevezési kategóriák: 

 
� képzımővészet 
• festészet / 1 kép terjedelme maximum 1 m2 lehet, kérjük a legegyszerőbb kereteket 

használni! 
• a grafika bármely ága / szabványméret paszpartuval maximum 50x70 cm lehet 
• kisplasztika, szobrászat / a szállíthatóság és a kiállíthatóság figyelembevételével 

(maximum 50 kg)  
• tőzzománc 
 
� Iparmővészet: 

• minden, ami a tárgyalkotás körébe tartozik, függetlenül az anyagtól.  
(textil, kerámia, kovácsoltvas, bútor, játék)  

 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a népi tárgyalkotó mővészet tárgykörébe tartozó munkákat  
nem áll módunkban befogadni. 
 
 

Az országos zsőri a beadott alkotásokból válogatja ki a megyei kiállításon bemutatásra kerülı 

mőveket, illetve a megyei kiállításra javasolt mővekbıl a legjobbakat a Budapesten   

2009. májusában megrendezendı Esszencia Kiállításra küldi.  

 

Jelentkezési határidı: 

2008. augusztus 18. (hétfı) 

Nevezési díj: 2.000 Ft, melynek megfizetése  

a jelentkezési lapok leadásával egyidejőleg történik. 

 

Jelentkezési lap letölthetı a múzeum honlapjáról, 

illetve intézményünkben személyesen kérhetı  

és folyamatosan  leadható augusztus 5-ig személyesen,  

vagy postai úton a következı címen: 

 

Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága 

2892 Tata, Pf. 224. 

 

 



A munkák leadásának idıpontja:  

2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 8.00-16.00-ig  

és  augusztus 29-én (pénteken) 8.00-14.00-ig 

Helyszín: 2890 Tata, Néppark (Kiskastély) 

 

Elbírálás napja: 2008. szeptember 1. (hétfı) Tata, Néppark 

A begyőjtött anyagokat a zsőri értékeli és a beválogatott alkotások kerülnek a megyei kiállításra. 

Az eredményhirdetés 2008. szeptember 27-én a pályamővekbıl rendezett kiállítás ünnepélyes 

megnyitója alkalmával lesz Tatabányán. 

 

Nyilvános konzultáció és az el nem fogadott mővek visszaadásának idıpontja:  

2008. szeptember 1. 14.00-tól a Kiskastélyban. 

a zsőrivel történı egyeztetés után késıbbi idıpontban, melyrıl a jelentkezıket levélben értesítjük. 

 

Kiállítás idıpontja, helyszíne:  

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI NAPOK 2008.  

2008. szeptember 27.  

Tatabánya Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat épülete 

 

Információ: 

Fehér Csaba 

Mőtárgyvédelmi, Közmővelıdési és Marketing Osztályvezetı  

20/669-3578 
 
Husz Kata  

közmővelıdési munkatárs  

20/555-0521 

 

A kiállítás kurátora: Husz Kata 20/555-0521 


