GRAFIKAI PÁLYÁZAT
Wekerle Sándor és a dualizmus kora
I. Pályázat kiírója:

Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány
a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvánnyal együttműködve

II. Pályázat célja:

Wekerle Sándor történelmi emlékezetének megőrzése, saját kora és
a jelenkori párhuzamok, személyes üzenetek, gondolatok, élmények
bemutatása művészi formában.

III. Tematika:

Wekerle Sándor személye, élete és a dualizmus kora megjelenítése.
Ajánlott, de nem kötelező elvárás a 2019. évben megrendezett
Wekerle novellapályázat díjnyertes novelláihoz való tematikus
kapcsolódás, ábrázolás.
A díjnyertes novellák a https://wekerlealapitvany.hu/novellak
internet címen elérhetők.

IV. Pályázók köre:

A pályázaton amatőr alkotók és hivatásos művészek is részt vehetnek.
Földrajzi területi megkötés nincs, de a kiíró elsősorban Magyarországon
és a Kárpát-medence magyarlakta területein élők munkáit várja.

V. Díjazás:

I. helyezett alkotó részére 100.000,- Ft pénzjutalom + díszoklevél
II. helyezett alkotó részére 75.000,- Ft pénzjutalom + díszoklevél
III. helyezett alkotó részére 50.000,- Ft pénzjutalom + díszoklevél

VI. Bemutatás:

A kiíró a beérkezett és zsűrizett pályamunkákból nyilvános kiállítást
rendez Móron a Wekerle Centenáriumi Év 2021 keretében.
A zsűrizett pályamunkák közül kiválasztott műveket az alapítvány az
általa non-profit kiadványként 2021-ben megjeleníteni kívánt Wekerle
novelláskötetben illusztrációként részben vagy egészben közzéteszi.

VII. Pályázati feltételek:
Formai követelmény:

Pályázni lehet egyedi és sokszorosított (szitanyomat, rézkarc, litográfia,
papírnyomat stb.), hagyományos technikával készített grafikai munkákkal,
illetve digitálisan készített grafikákkal, elektrográfiákkal.

Pályamunkák beadása: A pályamunkákat a zsűrizéshez kizárólag digitalizálva kérjük megküldeni
a moriszabadiskola@gmail.com e-mail címre.
A digitalizált mű formátuma: színhelyes jpg képformátum,
a kép hosszabbik oldala: 1400 pixel, felbontása: minimum 75 dpi legyen.
Pályamunkák száma: egy pályázó maximum 3 (három), saját alkotású pályaművet nyújthat be.
Beadás határideje:

2021. május 31.

Egyedi azonosítás:

A pályamunkák mellé csatolt adatlapon kérjük feltüntetni a pályázó nevét,
korát, e-mail címét, postai címét és telefonszámát, az eredeti művek címét,
kivitelezési technikáját és méretét.

Nevezési díj:

Nincs, a pályázaton való részvétel ingyenes.

1

VIII. Bírálat és zsűrizés:
Zsűri:

Elnök: Nagy Benedek szobrászművész, a Képző- és Iparművészeti
Szabadiskola Alapítvány elnöke
Tagjai:
Báger Gusztáv, József Attila díjas költő, a novelláskötet szerkesztője
Ecsedi Mária grafikus, festő és textilművész
Mosberger Róbert grafikus és fotóművész
Varga Gábor Farkas grafikus művész

Bírálat módja:

A beadott pályaműveket a zsűri saját szempontrendszere alapján
értékeli, rangsorolja.
A személyenként benyújtott pályaművek számától függetlenül
a zsűri által legjobbnak ítélt alkotók nyerik el az első három díjat.
A kiíró és a zsűri fenntartja a jogot arra, hogy megfelelő színvonalú
pályamunkák hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Bírálatból kizáró okok: - a megadott formai követelmények figyelmen kívül hagyása
- a leadási határidő túllépése
- korábban már bárhol nyilvánosan megjelent mű benyújtása
IX. Pályaművek kiállítása:
A zsűri által kiállításra javasolt pályaművek alkotóinak a kiíró előzetes
értesítést küld a kiállításra történő kiválasztásról a pályázó e-mail címére.
Kiállítás céljára a műveket az alábbi formai követelménnyel kérjük eredeti
kivitelben vagy digitális grafika esetén jó minőségben nyomtatva átadni:
A nyomathordozó vagy paszpartu mérete 30x40, 50x70 vagy 70x100 cm.
Leadás helye: Képző és Iparművészeti Szabadiskola, 8060 Mór, Szent
István tér 5. szám alatti székhelye
Leadási határidő: 2021. június 30.
A kiállítást követően a kiíró az alkotóknak a műveket visszaadja.
X. Díjátadás:

2021. augusztus 26-án Móron, a Lamberg-kastélyban,
a kiállítás ünnepélyes megnyitójával egybekötve.

XI. Felhasználás:

A díjnyertes pályázók előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiíró
alapítvány a pályázati munkájukat a szerző megjelölésével a későbbiekben
külön engedély vagy térítés nélkül Wekerle-hagyományápolás céljára, nonprofit módon felhasználja, részben vagy egészben közzé tegye.

XII. Kapcsolat:

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Nagy Sándor, a Wekerle Centenáriumi Év 2021 szervezőbizottsága tagja
Tel: 06-30/267-9669
E-mail: wekerle.alapitvany@gmail.com
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