PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A gyergyószentmiklósi Pro Terra Alapítvány KépPoézis címmel második
alkalommal hirdeti meg képzőművészeti-irodalmi pályázatát. melyben
társszervező és kiemelt támogató az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács.
A KépPoézis meghatározása: Az irodalom és a képzőművészet
találkozásélményének új műfaja, melynek végeredménye egy műalkotás.
Ez tulajdonképpen bármilyen irodalmi szöveg kisatírozását jelenti, kizárólag
könyvben, mely során az alkotó célja a szöveg egy részének elrejtésén vagy
kiemelésén keresztül új tartalmak felszínre hozása.
A technika ismertetése céljából, néhány alkotás itt található :
Link

QR kód

Fotóalbum elkészített munkákról:
https://www.facebook.com/pg/ProTerraFoundation/photos/?tab=album&album
_id=2096558040440378

Youtube videó elkészített munkákról:
https://www.youtube.com/watch?v=Dh3uX-Pf_Bg
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A PÁLYÁZAT CÉLJAI:
A 2019-ben általunk magyar nyelvterületen elindított képpoézis technika
népszerűsítése;
Új szereppel felruházni a félredobott, enyészetre ítélt könyveket, azáltal,
hogy KépPoézis készül bele;
Az irodalmat, költészetet, filozófiát kedvelőket alkotásra szólítani, és
fordítva, ráirányítani a figyelmet a KépPoézis aktív alkotó jellegére;
Tehetségazonosítás, tehetséggondozás;
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ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Képpoéziseket várunk kizárólag magyar
irodalom és filozófia
képviselőinek műveiből. (Más szerzők műveiből készült képpoézist nem áll
módunkban elfogadni)
A pályaműnek tartalmaznia kell egy írott üzenetet (lehet egy szóból álló,
vagy keletkezhet újabb vers, üzenet stb.) és egy képi alkotást, melyek
kapcsolatban, összhangban állnak egymással.
Technika: kizárólag kézzel, manuálisan készített munkákat fogadunk el,
melyek az alábbi technikával készülhetnek: tusrajz, ceruzarajz, kollázs,
pasztell, filc, akvarell stb.
A KépPoéziseket kizárólag nyomtatott könyvben kérjük elkészíteni és
eredetiben beküldeni.·
Méretek: minimum A5, maximum A3

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
Pályázhatnak hazai és külföldi fizikai személyek. Egy pályázótól maximum 2
alkotást fogadunk el (ezek természetesen lehetnek egy könyvben is).
Kategóriák:
● középiskolás diákok (IX-XII. osztály)
● felnőttek (19 évet betöltött személyek)
IV.

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYSZÍNEI:

Az elkészült pályamunkákat az alábbi címekre lehet eljuttatni személyesen vagy
postán. A pályamunkákhoz kérjük csatolni az alábbi címen elérhető adatlapot is:
www.proterraalapitvany.ro/palyazatok.php
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Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, Stadion utca 1/b sz.
o Nyitvatartás: hétfő– péntek: 8– 18 óra,
Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, Kossuth
Lajos u. 25.sz.
o Nyitvatartás: hétfő–péntek: 9–17 óra,
Kata Iroma Könyvesbolt- Gyergyószentmiklós, Virág negyed 41/A
o Nyitvatartás: hétfő–péntek: 9–17 óra, szombat 9-13 óra,
Bolyai Társaság, Kolozsvár, 1989 december 21 sugárút, 116 szám,
Postai úton: Fundatia Pro Terra- Tanulók háza székhelye, 535500Gheorgheni, B-dul Lacu Roșu nr. 17.
Határidő: 2022. október 14, péntek

V. AZ ELBÍRÁLÁS MÓDJA
A
pályázatok
elbírálása
két
fordulóban
történik
I. Forduló:
Az első fordulóba legfeljebb 30-40 pályamű kerül beválogatásra a szakmai zsűri
döntése alapján, amelyek kiállításra is kerülnek., Gyergyószentmiklóson,
Csíkszeredában
és
Kolozsváron.
II. Forduló:
A második forduló alkalmával a szakmai zsűri az első fordulóba bekerült
pályamunkákból kiválasztja kategóriánként a legjobb alkotásokat és felállítja a
díjazottak
sorrendjét.
Kiállítás megnyitóval egybekötött díjazás: 2022. okt. 27-én, csütörtök, 17.00
órától, a Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda.
VI. DIJAZÁS
Diák kategória:
I. hely: 300 RON értékű ajándékutalvány
II. hely: Klimt csomag, mely tartalmaz egy kemény kötéses naplót és egy
övtáskát Gustave Klimt a Csók festményének mintájával 150 lej értékben
III. hely: könyvdíjak
Felnőtt kategória:
I. hely: 200 RON értékű ajándékutalvány
II. hely: 100 RON értékű ajándékutalvány
III. hely: könyvdíjak
Pályázati program szervezője: Pro Terra Alapítvány, Gyergyószentmiklós
Partnerek:
● Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
● Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár
● Gyermekek Palotája, Csíkszereda
● Gyermekek Háza, Gyergyószentmiklós
● Bolyai Társaság, Kolozsvár
● Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár
Támogatók: Communitas Alapítvány, Erdélyi Tehetségsegítő Tanács

A Pro Terra Alapítvány nem vállalja a pályamunkák megőrzését, a pályázók az
alkotásuk beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a kiíró a későbbiekben
ellenszolgáltatás nélkül digitális vagy nyomtatott formában közzétegye az alkotó
nevének feltüntetésével.
A pályamunkákat nem áll módunkban visszajuttatni!
A pályázati adatlap letölthető a
címen
Pro Terra Alapítvány
Gyergyószentmiklós
Villámosta: proterra96@yahoo.com
Tel: 0744 138 720

www.proterraalapitvany.ro/palyazatok.php

