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Alapítva 2002-ben
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„Tündék – Törpök – Emberek”
A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század
egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja alkalmából nagyszabású rendezvényt
szervez. Ez alkalomból a Magyar Tolkien Társaság

képzőművészeti pályázatot
hirdet.
A képzőművészeti pályázatban a következő kategóriákra várjuk a pályamunkákat:
- grafika (rajz)
- festmény
- számítógépes grafika
- egyéb képzőművészeti alkotás (szobor, dombormű, faragvány stb.)
A képzőművészeti pályázatban, minden kategóriában három korcsoport
verseng egymással: - 8-13 évesek
- 13-17 évesek
- 18 év felettiek
A képzőművészeti munkák tárgya és témája J. R. R. Tolkien valamelyik, Magyarországon is megjelent művéhez – A hobbit, A Gyűrűk Ura, A szilmarilok,
Elveszett mesék könyve, Húrin gyermekei, J. R. R. Tolkien meséi, A Gyűrű
keresése –, A hobbit - „Egy váratlan utazás” c. filmhez vagy általában a tolkieni mitológiához kapcsolódjon, akár egy konkrét részlet, akár egy elvont
koncepció, párhuzam formájában.
Pályázati feltételek
- Minden pályázó kategóriánként maximum három alkotást nyújthat be!
- A pályázatba nem jelentkezhet az, aki vezető főszervezője, koordinátora, főszervezője, valamint a szervezésében résztvevő, de a pályázatában nem nevesített szervezője a rendezvénysorozatnak, a Művészeti Pályázatnak, illetve
ezek hozzátartozói és közeli rokonai!
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- A kiállításra bejutott és a díjazott pályamunkákat az alkotóknak a Magyar Tolkien Társaság címére (1203 Budapest Török Flóris u. 19.) az erről szóló értesítőben meghatározott időpontra el kell juttatni.
A meghirdető a beküldött pályamunkák kiállítási, felhasználási, publikálási, másolási/sokszorosítási jogát fenntartja, a beérkezett műveket nem
küldi vissza. Amennyiben egy pályázó a pályaművet vissza szeretné kapni, azt csak személyesen a pályázatot követő kiállítás lezárulta után teheti
meg, előzetesen egyeztetett időpontban.
Pályázati követelmények
- Jelentkezési lap (minden pályázati területre és kategóriára vonatkozóan
kötelező).
- A jelentkezési laphoz mellékelni kell a pályamunkát, digitalizált formában!
Ezek formátuma .bmp, .tif, .jpg lehet. Méretük nem haladhatja meg a
3508x4961 pixelt, illetve az 50 MB-t. (.jpg esetén nem használhatnak a képminőséget rontó tömörítést.) A jelentkezés csak ezen a módon érvényes.
- A rajzok és festmények bármilyen hagyományos technikai alapon (papír,
tábla, vászon) elkészíthetőek. Méretük A/6-tól A/3-as méretig terjedhet.
- Hiányos pályamunkákat a zsűrinek nem áll módjában értékelni!
- Mindenféle pályázati anyag digitalizált formában való elküldése a
palyazat@tolkien.hu ímélcímre.
- Kérjük az ímél tárgyában tüntessék fel azt, hogy „Képzőművészeti pályázat”!
Az értékelésnél a zsűri minden esetben az alkotás koncepcióját fogja figyelembe venni, nem jelent hátrányt, ha az alkotók nem kivitelezték drága
alapanyagok felhasználásával azt.
Pályázatok értékelése
- A beérkezett pályaműveket a Magyar Tolkien Társaság képviselőiből illetve
az adott terület független szakmai képviselőiből álló független szakmai zsűri fogja elbírálni.
- Az alkotások zsűrizésénél a legfontosabb szempontok a kreativitás és az
eredetiség, a kivitelezés technikai színvonala, illetve a tolkieni mitológia
minél mélyebb rétegeinek visszatükröztetése.
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- A kategóriák legjobbjait értékes nyereményekkel díjazzuk.
- A zsűri által kiválasztott művekből a Magyar Tolkien Társaság „Tolkien
Születésnap” rendezvény helyszínén kiállítást, bemutatót szervez, illetve a
pályamunka hozzáférhető lesz a www.tolkien.hu weboldalon, a Magyar Tolkien Társaság hivatalos honlapján, digitális kiállítás keretében.
A legjobb pályamunkák megjelennek a Magyar Tolkien Társaság hivatalos
2014-es naptárjában is, valamint a Társaság félévente megjelenő folyóiratában, a Lassi Laurië-ben is.
Díjátadás
A Magyar Tolkien Társaság a 2014. január 4-i rendezvényen, ünnepélyes keretek között hirdeti ki a nyerteseket, illetve adja át a díjakat.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2013. november 30., éjfél!
A kiállításra bejutott pályamunkák alkotóit 2013. december 15-ig értesítjük!
A pályázati felhívással és annak módjával bővebb felvilágosítást a
palyazat@tolkien.hu ímélcímen lehet kérni.
Sok szerencsét kívánnak minden alkotónak a Művészeti Pályázat fővédnökei:

Besse Attila
előadóművész
a Művészeti Pályázat vezetője

Füzessy Tamás
a rendezvénysorozat
vezető főszervezője

- 3. -

