
 

Művészeti Pályázat 

Az A.P. Galéria és Művészetterápiás Műhely pályázatot hirdet művészeti alkotók részére 

„BENNÜNK CSENDÜL…” címmel 

Téma: motiváló, pozitív érzelmi inspiráció  

Kategóriák: 

 Festészet, grafika, egyéb képzőművészet 

 Szobrászat: kültéri szobor, installáció  

 Zeneművészet 

 Táncművészet 

 Egyéb előadó művészet 

Célunk, pozitív érzelmeket közvetíteni a magyar művészet által, és ez a különböző műfajok 

összhangban való megjelenése egyszerre, egy térben „szólaljon meg”. 

Az alkotások nem közvetíthetnek politikai témát, és nem sérthet vallási, személyiségi jogokat, 

tiszteletben tartva az emberi méltóságot. 

A pályázó lehet amatőr vagy hivatásos, végzett művész / művész csoport, aki elfogadja a kiírási 

feltételeket. 

 

A pályázat díjazása: 

A nyertes pályázó/pályázó csoport, a 26. Művészetek Völgye, Magyarország legnagyobb 

összművészeti fesztiváljának ideje alatt (2016.07.22-31.), Kapolcs frekventált helyszínén 

kiállíthatja/előadhatja a pályázaton díjazott alkotását. A pályázat kiírója lehetőséget biztosít 

reklámanyag elhelyezésére is.  

 

Pályázati alkotás terjedelme:  

Festészet, grafika: max. 100x100cm  

Szobrászat: kültéri szobor, installáció max.2x2m alapterületen elhelyezhető, magassága max.3m 

Zeneművek: 3-10 perc 

Tánckoreográfia: max.30 perc 

 Egyéb előadás: max. 20 perc 

 

 

 

Pályázati jelentkezés feltételei:  

Az alkotás kizárólag új, máshol még nem bemutatott/ kiállított mű lehet.  

 Pályázó több műfajban is adhat be alkotásokat. Egy alkotást csak egy műfajban lehet beadni.  

Egy pályázó, egy műfajban max.3 alkotással indulhat.  



 
– Festészet, grafika, szobrászat  

1-2 db fotó beküldése az alkotásról digitális formában. Méret: min. 1200 x 800 pixel.  

A kültéri szobor, installáció műfajhoz kérjük a helyszíni építés gyakorlati megvalósíthatóságára 

vonatkozó információkat néhány mondatban csatolni. 
 

– Zeneművek: vaw, mp3 

– Tánc és egyéb előadás: youtube link (feltöltött film linkje) 

 

A pályázati jelentkezési díj: 3000Ft/fő/csoport, mely pályázónként max.3 alkotás elbírálását 

tartalmazza. 

A jelentkezőknek a jelentkezéssel egyidejűleg hozzájárulásként 3000 Ft pályázati díjat kell 

befizetniük a következő számlaszámra:  

11991119-82225290-00000000 – ERSTE BANK – Püspök Anita  

A megjegyzéshez a pályázó nevét fel kell tüntetni! 

 A jelentkezési díj elmaradása esetén a beadott pályázatot nem bíráljuk el. 

 

Beküldési cím: 

volgygaleria@gmail.com 

– Az email tárgymezőbe: “Pályázat_[jelentkező neve]” 

– Az email törzsszövegébe: a pályázat kategóriája, műfaja, az alkotás megnevezése, a felhasznált 

alapanyagok/nyersanyagok megadása, alkotás mérete/ terjedelme, alkotás címe, pályázó teljes 

neve/ csoportok esetében minden résztvevő adatai, születési hely, idő, életkor, lakcím, 

telefonszám, e-mail cím. Rövid bemutatkozás (opcionális). 

 

A jelentkezés folyamatos, a pályázatok beküldési határideje: 2016.06.01. 

 

A pályázatokat az A.P. Galéria és Művészetterápiás Műhely bírálja el.  

A pályázat kurátora: Püspök Anita festőművész 

Minden pályázót értesítünk az eredményről, a beválogatott művek tulajdonosait levélben 

értesítjük a beküldés, leadás, kiállítás pontos helyéről, időpontjáról.  

A pályázat anyaga letölthető: 

 

www.muveszetkozpont.hu  

mailto:volgygaleria@gmail.com
http://www.muveszetkozpont.hu/

