Képzőművészeti pályázat
Tisztelt Művésznő, Tisztelt Művész Úr!
Az Országos Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös Város Önkormányzata és a Petőfi
Szülőház és Emlékmúzeum országos képzőművészeti pályázatot hirdet „Oh, aki együtt látta e
családot/ Nem mindennapi boldogságot látott!” címmel, a Petőfi család tagjainak
évfordulóihoz kapcsolódóan. A pályázat kiírásáról a 2018. szeptember 6-án a kiskőrösi
programon részt vevő művészek győztek meg bennünket.
A pályaművek témája: A 2018-as év bővelkedik Petőfi Sándor családtagjainak kerek
évfordulóiban. Ez Petőfi születésének 195., halálának 169 (2019-ben 170.); felesége,
Szendrey Júlia születésének 190., halálának 150.; fiuk, Zoltán születésének 170.; a szülők,
Petrovics István és Hrúz Mária házasságkötésének 200. évfordulója. Az alkotások témája
lehet a családtagok élete, sorsa, gondolkodása, a költő családjához, családtagjaihoz
kapcsolódó műveinek
inspirációi bármilyen művészi megoldásban, a családtagok
egymáshoz, illetve a költőhöz fűződő kapcsolata, a család egysége, illetve olyan üzenet, ami a
jelen emberének is fontos lehet.
Pályázati feltételek: Pályázni kiállításra kész, bármilyen képzőművészeti (festészet,
szobrászat, grafika, digitális nyomat) vagy iparművészeti technikával készült művel lehet. A
festmények és grafikák (egyedi rajzok, nyomatok) keretezetten vagy paszpartúrázva
nyújthatók be. A múzeum eszközkészlete lehetővé teszi, hogy az 50x50, 50x70, 70x100cm-es
méretezésű műveket egységes keretekben állítsuk ki. Ebben az esetben a múzeum a keretezést
vállalja.
Elbírálás: A beérkezett műveket zsűrizés után 2018. december 31-én a 22. Petőfiszilveszter programjának részeként a 16 órakor díjátadással kezdődő kiállításon mutatjuk be
az Emlékmúzeum emeleti galériájában. A tárlat december 31-től 2019. január 20-ig tekinthető
meg.
Díjak: Országos Petőfi Sándor Társaság – 100.000 Ft
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum – 75.000 Ft
Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány – 75.000 Ft
Kiskőrös Város Önkormányzata – 50.000 Ft
A pályázatot a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete szakmai támogatásával
1985 óta – elsősorban évfordulókhoz kötődően – többször meghirdettük. E munkákból a
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban az országban egyedülálló Petőfi témájú kortárs
gyűjtemény jött létre, melyből tematikus vagy műfaji válogatást szívesen fogadnak külföldi
múzeumokban is. A több, mint 500 tételt magába foglaló kollekció a művészek díjazott
munkái, adományozásaik, csekély mértékben vásárlás során azóta is bővül. A térbeli, 3D-s
alkotásokat folyamatosan láthatják az érdeklődők, a festményekből, grafikákból tematikus
válogatással a múzeumban nyílik évente több kiállítás.
Ha Ön is úgy gondolja, hogy szívesen lenne jelen munkájával a múzeum szilveszteri
kiállításán vagy a gyűjteményében, örömmel vesszük szándékát. Ez természetesen senkit sem
kötelez, csak lehetőség. A múzeum csak a zsűri véleménye alapján fogadja be az alkotásokat.

Kérjük, hogy a pályázók juttassák el a pályaműve(ike)t a megadott címre, és a zárást
követően március 31-ig gondoskodjanak a visszaszállításról. Megoldható, hogy előzetes
egyeztetés alapján december 7-én 11–14 óra közötti időpontban a Petőfi Irodalmi Múzeum
(1053 Budapest, Károlyi u. 16. sz.) portáján személyesen vegyük át az alkotásokat, és
egyeztetés alapján a kiállítás után ugyanoda szállítsuk vissza. Amennyiben a munkájukat a
múzeumnak szánják, kérjük, ezt is (vagy a beadáskor vagy a nyitva tartás alatt)
szíveskedjenek jelezni. Az esetlegesen felmerülő, a kiírásban nem érintett kérdéseikkel
forduljanak a múzeum igazgatójához.
A munkák beérkezési határideje: 2018. december 7.
Cím: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.
Tisztelettel kérjük, hogy postai, telefon, illetve E-mail elérhetőséget is adjon meg.
Értesítés küldése: 2015. december 15-én.
(információ: petofimuzeum@koroskabel.hu, 06-78-312-566/ 06-20-457-4006)

A kiírók nevében eredményes pályázást kívánva tisztelettel
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