
Felhívás!
A	  Rovás	  Polgári	  Társulás	  pályázatot	  hirdet	  2013-‐ban	  olyan	  magyar	  képzőművészek	  
számára,	  akik	  szeretnének	  bekapcsolódni	  a	  Rovás	  által	  meghirdeteI	  "Kassa	  2013"	  
programsorozat	  BilboardArt	  pályázatába!

Kassa	  2013-‐ban	  Európa	  egyik	  kulturális	  fővárosa	  lesz,	  a	  várost	  az	  államilag	  kinevezeI	  
programszervezők	  a	  szlovák	  kultúra	  központjaként	  és	  a	  szlovák	  művészet	  fővárosaként	  
akarják	  bemutatni,	  magyar	  jellegét	  elbagatellizálják,	  múltjából	  átvesznek	  ugyan	  ezt-‐azt,	  
de	  a	  jelenét	  Košiceként	  definiálnák.	  A	  külvilág	  számára	  ez	  így	  is	  fog	  tűnni,	  mivel	  csak	  a	  
szlovák	  szervezetek	  pályázatait	  támogatják	  a	  2013-‐as	  évre,	  az	  iIeni	  magyar	  szervezetek	  
támogatás	  hiányában	  programjaikat	  nem	  tudják	  megvalósítani.	  

A	  Rovás	  BilboardArt	  programja	  akkor	  is	  létrejön,	  ha	  állami	  támogatásban	  nem	  részesül,	  a	  
Marsteel	  cég	  jóvoltából.	  

Ennek	  lényege,	  hogy	  egész	  éven	  a	  Kassára	  bevezető	  frekventált	  utak	  mentén	  3	  nagy	  
bilboardon,	  havonta	  cserélve,	  magyar	  alkotók	  számítógépes	  grafikáit	  és	  Wpográfiai	  
alkotásait	  mutatjuk	  be.	  
A	  BilboardArt	  nyitást	  jelent	  a	  nagyközönség	  felé,	  3	  nagyméretű	  reklám-‐bilboardon	  az	  év	  
10	  hónapjában	  összesen	  harminc	  művészt	  mutathatunk	  be	  a	  Kassa	  felé	  autózóknak.	  Ha	  
Pozsony	  felől	  az	  északi	  vonalon	  érkezik	  valaki,	  akkor	  az	  Eperjes	  -‐	  Kassa	  közüY	  autópályán	  
találkozik	  az	  egyik	  ilyen	  reklámfelüleIel,	  ha	  dél	  felől	  érkezik,	  Szepsi	  és	  Kassa	  közöI	  a	  
másikkal.	  A	  Magyarország	  felől	  érkezők	  Szina	  -‐	  Kassa	  közöI	  láthatják	  majd	  a	  harmadikat.	  
Egy	  hónapban	  rengeteg	  ember,	  hatványozoIan	  többen	  láthatják	  így	  egy-‐egy	  művész	  
alkotásait,	  mintha	  akár	  a	  legjobb	  galériában	  lenne	  kiállítva	  (staWszWkai	  adatok	  szerint	  kb.	  
11	  000-‐en	  24	  óra	  alaI).	  
Számítógépes	  grafikában,	  elsősorban	  Wpográfiában	  gondolkodunk,	  amely	  megfelelő	  
háIéren	  betűk	  és	  szavak	  alkalmazásából	  épíW	  fel	  a	  képiségét.	  Számunkra	  a	  lényeg	  a	  
képiség	  melleI	  a	  felismerhető	  és	  érthető	  magyar	  szöveg	  -‐	  legyen	  az	  egy	  szó,	  szójáték,	  
kategorikus	  impera^vusz	  idézet	  vagy	  üzenet.

A	  Rovás	  által	  meghirdeteI	  pályázatra	  jelentkezhetnek	  magyar	  alkotók	  szerte	  a	  világból,	  
akik	  tetszőleges	  számú	  pályaművet	  küldhetnek.	  Havonta	  3	  művész	  cserélődik,	  a	  
pályamunkákból	  digitális	  kiállítást	  szervezünk	  a	  Rovás	  Galériában	  és	  bannerkiállítást,	  az	  
év	  második	  felében	  a	  legnagyobb	  kassai	  bevásárlóközpontban,	  azOpWmában.	  A	  
bannerkiállítást	  szeretnénk	  tovább	  vinni	  novemberben	  a	  komáromi	  Limes	  Galériába.
A	  nyertes	  pályaművek	  alkotói	  meghívást	  kapnak	  a	  Rovás	  háromhetes	  alkotótáborába,	  
amely	  három	  helyszínen,	  Erdélyben	  Sepsiszentgyörgy	  melleI,	  Szlovákiában	  Kassán,	  
Magyarországon	  pedig	  a	  MKE	  Whanyi	  művésztelepén	  zajlik.

Paraméterek:

A	  parameterek:	  51x24	  cm	  grafika	  nyomtatható	  CMYK	  PDF-‐ben.	  Minden	  felhasznált	  
betűWpusnak	  a	  file-‐ban	  kell	  lenni	  (all	  fonts	  embedded	  without	  excepWons).	  A	  fileben	  levo	  
bitmapok	  felbontasa	  min.	  300	  dpi.	  Széltől	  szélig	  való	  nyomtatásnál	  +	  0,3	  cm	  kifutó.	  
Fenntartjuk	  a	  jogot	  egy	  cca.	  70x100	  cm	  nagyságú	  feluletre	  a	  billboardon	  elhelyezni	  a	  verseny	  
és	  a	  szponzorok	  adatait.	  Ezt	  a	  teruletet	  mi	  valasztjuk	  ki	  -‐	  esetlegesen	  a	  szerzo	  ajanlasa	  
alapján	  (csak	  a	  latvanytervben	  jelolendő	  ki)




