9. GROTESZK TRIENNÁLÉ
a Nemzetközi Groteszk Képző-és Iparművészeti pályázat és kiállítás
mottó: Örkény István: Arról, hogy mi a groteszk (részlet)
"...Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában maradva, két lába közt hátra
tekinteni: Köszönöm.
Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról.
Íme, a világ fejtetőre állt..."

A Kapos ART Képző-és Iparművészeti Egyesület 9. alkalommal hirdeti meg
Nemzetközi Groteszk Képző-és Iparművészeti Pályázatot
A kiállítás időpontja: 2015. május 28 – augusztus 15.
A kiállítás helyszíne: Vaszary Képtár, Kaposvár
A pályaművek beadásának központi helye:
AGÓRA - Együd Árpád Kulturális Központ, 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. (volt
Csokonai u.)
Időpontja:
2015. február 24 -27. 8-16 óráig és február 28. 8-12 óráig
Országos begyűjtőhely:
Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza
1036 Budapest, Lajos u. 158.
Időpontja:
2015. február 23. 9-15 óráig.
A Galéria előzetesen nem vesz át műtárgyakat, kizárólag a megadott időpontokban
lehet beadni az anyagot.
A postán érkező alkotásokat az AGÓRA címére kérjük küldeni. A csomagra írják
rá: Groteszk Pályázat.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a Kapos ART weboldalán.
www.kaposart.hu

A pályázaton részt vehet minden képző-és iparművész, művészeti irányzat és műfaji
megkötöttség nélkül.
A kiírás nemzetközi, így a magyarországi művészek mellett határon túli és a
„Visegrádi négyek”– cseh, szlovák, lengyel művészek részvételét is várjuk.
Tervünk a hazai és határon túli kortárs irodalomhoz való szorosabb kapcsolódás,
ennek megfelelően várunk groteszk irodalmi műveket is, amelyeket a katalógusban
bemutatunk.
A beérkezett munkákból Kaposváron, a Vaszary Képtárban nyílik kiállítás 2015.
május 28 – augusztus 15-e között.
A kiállítás a Rippl-Rónai Fesztivál kiemelt programjaként kerül megrendezésre.
Pályázati feltételek:
A műveket kiállításra kész állapotban kell beküldeni,

- a beküldhető művek száma műfajonként 3 db,
- a sorozat egy műnek számít, a darabszámot a zsűri korlátozhatja,
- a törékeny állagú munkákat csak megfelelő védőcsomagolással ellátva vesszünk át,
- az alkotások súlya ne haladja meg az 50 kg-t,
- a festészeti alkotások legnagyobb mérete maximum 150 cm lehet,
- beadható az elmúlt 2 évben készült alkotás,
- a postán beérkezett művek sérüléséért felelősséget nem vállalunk,
- a kizsűrizett és a megadott időpontban át nem vett műveket egy évig megőrizzük,
azontúl nem áll módunkban felelősséget vállalni értük.
Kérjük a beadásra szánt műtárgyakat a következő adatokkal lássák el:
alkotó neve, lakcíme, mű címe, műfaja, technikája, készítésének éve és a mű mérete.
A beérkező műveket szakmai zsűri bírálja el. A zsűrizés eredményéről értesítést
küldünk. A kiállításra kerülő alkotások listája zsűrizés után megtekinthető lesz a
Kapos Art egyesület honlapján.
A rendezvényre katalógus készül, melyből minden kiállító kap egy példányt.
A zsűri által kiállításra nem javasolt művek és a kiállított alkotások átvételéről emailen külön értesítést küldünk. A postán küldött alkotások költségeit az alkotók
állják.
1996-ban a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület létrehozott egy kortárs
Nemzetközi Groteszk Képző- és Iparművészeti Gyűjteményt a résztvevő
művészek felajánlásaiból. Ezt a gyűjteményt szeretnénk tovább bővíteni, ezért
kérjük, a mű hátoldalán és a jelentkezési lapon tüntesse fel, amennyiben
szándékában áll valamelyik művét a gyűjtemény számára felajánlani.
Eredményes alkotó munkát kíván:
a 9. Nemzetközi Groteszk Pályázat Szervezőbizottsága
Információ:
Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület
Vörös András: Tel.: 06-20/9367-316
Halmos Klára: Tel.: 06-20/9839-685
E-mail: kaposart@gmail.com
Web: www.kaposart.hu

