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VERSENYKIÍRÁS
VI. SZIVÁRVÁNY ORSZÁGOS KÉPZŐMŰVÉSZETI verseny
„A Kárpát-medence kincsei: Épített örökségünk” címmel
A verseny rendezője: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola 6600 Szentes, Petőfi u. 4.
Társrendező: SZTE JGYPK Rajz- Művészettörténet Tanszék
A verseny célja:
A 2014/2015. tanévben meghirdetett pályázatunkon a magyar épített örökség értékeinek a
felfedeztetése a cél. Ennek megjelenítése a képzőművészet nyelvén. A tehetséges tanulóknak bemutatkozási
lehetőség biztosítása.
Korcsoportok:
1. korcsoport: 2008. 05. 31. – 2004. 06. 01.
2. korcsoport: 2004. 05. 31. – 2000. 06. 01.
Az intézmények kategóriánként maximum 15 tanulóval nevezhetnek.
A versenyen egyénileg is lehet indulni.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, elődöntő (pályázati), országos döntő (gyakorlati, helyszíni)

Elődöntő:
A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:
• A nevező által választott, a lakóhelyéhez vagy annak környezetéhez kötődő épített örökség, a
festészet vagy grafika nyelvén bemutatva, feldolgozva. Az alkotás fejezze ki a bemutatott épített
örökséghez fűződő érzelmet, az egyéni kifejező erőt és látásmódot valamint technikai tudást.
• Az alkotásokat paszpartú nélkül kérjük megküldeni maximum 50X70 cm-es méretben.
A pályaművek postára adási ideje: 2015. 04. 10.
A küldemény tartalmazza:a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkákat és lezárt borítékban
összesítő jegyzéket: (tanuló neve, jelige, korcsoport, felkészítő tanár neve, az iskola e-mail címe, telefon
száma és posta címe)
Az országos döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg (korcsoportonként 20-30
fő), melyről e-mailben küldünk értesítést.
A versenybizottság csak a határidőre érkező, a megadott témában készült és életkori csoportnak megfelelő
besorolás szerinti alkotásokat bírálja el.
Postázási cím:
Szivárvány Művészeti Iskola
6600 Szentes, Petőfi u. 4.
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Országos döntő: 2015. 05. 16. (szombat) 10.00 óra
Helyszín:Szivárvány Művészeti Iskola 6600 Szentes, Petőfi u. 4.
Versenyfeladat:
1. korcsoport:
Helyszínen hallott történet alapján saját élményekre és tapasztalatokra támaszkodva képzeletbeli város
vagy falu részleteinek, nevezetes épületeinek megjelenítése tetszőleges festészeti vagy grafikai
technikával (például templom, Görbe utca, Tündér tér stb.)
2. korcsoport:
A magyar épített örökség nemzeti szempontból is kiemelkedő értékeinek bemutatása a festészet vagy
grafika kifejező eszközeivel.
A verseny témájául szolgáló lehetséges épületek: Országház, Hollókő falukép, Hortobágy puszta
a Kilenclyukú híddal, Szegedi Dóm, melyek közül a verseny megkezdése előtt sorsolunk.
A kisorsolt örökségről a versenyzők 15X15 cm-es fotót kapnak csak és
kizárólag inspirációul. Van arra lehetősége a versenyzőnek, hogy kiemeljen épületrészletet,
kiegészítsen, új környezetbe helyezéssel hozzon létre egyéni kompozíciót.
Az alkotás mérete: 1. és 2. korcsoportban is maximum A/3 méretű lehet.
A versenyzők saját eszközeiket (ecsetek, festékek, papír) hozzák magukkal a versenyre.
Nyomatok készítéséhez a rendező iskola grafikai prést biztosít.
A versenyzők és kísérőik költségei (technikai- és útiköltség) a küldő intézményt vagy a tanulót terhelik.
Díjazás:
- Az alkotásokat kategóriánként (I., II., III. helyezés és különdíjak) szakmai zsűri értékeli.
A zsűri elnöke: Roskó Gábor képzőművész, SZTE tanszékvezető egyetemi docense.
-A legeredményesebben felkészítő tanárokat elismerésben részesítjük.
A pályázattal kapcsolatos további információ: a 06-70-556-3544 és a fenti (fejléc) elérhetőségeken.
Az elődöntőre beküldött alkotásokat az országos döntőt követő kiállítás bezárása után - 2015. július 30-igpostázzuk.

