KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 2008 KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
RAJZTANÁROK, IFJÚ ALKOTÓK FIGYELMÉBE !
Az EURÓPA TANÁCS INFORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
NEMZETISÉGI GIMNÁZIUMI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI
DIÁKOKNAK
Az EURÓPA TANÁCS KIEMELT FELADATAKÉNT HATÁROZTA MEG AZ EMBERI JOGOK,
EZEN BELÜL A GYERMEKJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, MEGISMERTETÉSÉT, VÉDELMÉT A SZERVEZET
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TAGÁLLAMÁBAN.

RAJZPÁLYÁZATUNK

CÉLJA,

hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogainak jelentőségére,

mozgósítson betartásukra és a gyermekeket érő erőszak minden formájának
visszaszorítására az Európa Tanács
„Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel”
programja keretében.
Az előző évi pályázathoz kapcsolódva nemzetiségi gimnáziumok és szakközépiskolák
diákjainak hirdetjük meg a

Több mosolyt a gyermekek arcára!
Gyermekek az erőszak ellen
képzőművészeti pályázatot 2008-ban.
15 és 18 év közötti diákok pályamunkáit várjuk, pályázni lehet egyéneknek vagy 3 fős
csoportoknak. Egy pályázó maximum három művet küldhet be.
Műfaji kategóriák: Pályázni lehet hagyományos technikával készült egyedi grafikával,
sokszorosított grafikával ( pl. linó metszetek, papírnyomatok, rézkarcok stb. ),
illetve színes megjelenítéssel ( pl. akvarell, zsírkréta, színes ceruzarajz, kollázs stb.),
valamint számítógépes grafika A/4-es nyomatával.
A hagyományos technikával készült munkák maximális mérete 50x70 cm.
( Plasztikát nem fogadunk el.)

A verseny két részből áll:
A beküldött munkákat a neves művésztanárokból és az Európa Tanács Információs és
Dokumentációs Központjának képviselőjéből álló zsűri értékeli.
Az értékelést követően a díjátadó ünnepséget a budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthonban (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.)
a Diákönkormányzati Nap keretében rendezzük meg. A díjazott pályamunkák bemutatására a
2007. évi alkotásokból válogatott vándorkiállítás anyagával együtt kerül sor a díjátadó ünnepség
helyszínén, majd országszerte különböző intézményekben.
Az értékelés szempontjai:
1. Mennyiben tükrözi a mű a meghirdetett témában rejlő tartalmakat;
2. Milyen a képi megjelenítés esztétikai színvonala (Kompozíció, eszközhasználat, felületkezelés,
technikai kivitelezés stb.);
3. Mennyire eredeti, önálló az ötlet, mennyire tükrözi az alkotó egyedi látásmódját a
megvalósítás.
A díjazott munkák alkotóit külön meghívóval értesítjük.
A pályázati kiírás, nevezési lap letölthető az Európa Tanács Információs és Dokumentációs
Központjának honlapjáról: www.europatanacs.hu / Európa Tanács - képzőművészeti pályázat
2008.
A pályaművekhez mellékelve az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: a mű címe, a pályázó neve,
születési éve, osztálya, az iskola neve, címe, e-mail címe, telefonszáma.
Beküldési cím: 1357 Budapest, Pf. 3., illetve 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
A borítékra kérjük ráírni: „Európa Tanács - Képzőművészeti pályázat 2008”.
Beküldési határidő (a postabélyegző legkésőbbi dátuma): 2008. április 3.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2008. április 17.
A pályázó nevezésével hozzájárul, hogy a kiállításra válogatott műve az Európa Tanács
Információs és Dokumentációs Központjának archívumába kerül, valamint a Központ
honlapján, illetve kiadványaiban közzétehető.
További felvilágosítás: Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ 1055 Budapest,
Kossuth tér 1-3. Telefon: 061/441-4857, fax: 061/441-4878, e-mail: idcbud@t-online.hu,
honlapcím: www.europatanacs.hu.
Eredményes munkát kívánva, tisztelettel:
Pappné Farkas Klára
igazgató

