
V. Országos festészetverseny 
 

A verseny időpontja: 2012. március 23-24. 
Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola 
       2013 Pomáz, Templom tér 3. 
       Telefon/Fax: 06 26 525 330 
                  E-mail: info@twmi.hu 
                  Honlap: www.twmi.hu 
 
A verseny célja: Az alapfokú művészetoktatási intézmények képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok 
képességeinek megismerése, felkészültségük értékelése. 
A verseny jellege, részei: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny. 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elődöntő és döntő).  
 
Korcsoportok:  
I.    korcsoport: 2002. június 1-je és 2006. május 31. között, 
II.   korcsoport: 2002. június 1-je és 2000. május 31. között, 
III. korcsoport: 2000. június 1-je és 1998. május 31. között, 
IV. korcsoport: 1998. június 1-je és 1996. május 31. között,  
V.  korcsoport: 1996. június 1-je és 1994. május 31-e között született tanulók.   

 
Az intézmények az elődöntőbe maximum 30 darab pályamunkát küldhetnek el korcsoportbontás nélkül. 
Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhet. 

ELŐDÖNTŐ 
A pályamunka tartalmi követelményei:  
A beküldött, a nevező által választott bármilyen festészeti műfajban készített eredeti alkotás maximum mérete 
paszpartuval együtt 50x70 cm lehet. A pályamű tükrözze a tanuló vizuális ismereteit, festészeti technikai 
felkészültségét, egyéni hangvételét.  
A nevezési munka témája szabadon választott. 
A pályamunka hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát kell felírni. 
Az elődöntőbe küldött alkotások a tanulók sajátkezű művei lehetnek. 
 
A pályamunka beküldésének módja: 
A következőket kérjük elhelyezni egy nagy borítékban: 
1. jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkát, 
2. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját, 
3. több pályamunka egy borítékban küldése esetén tartalomjegyzéket (alkotások jeligéi a tanuló korcsoportjával 
együtt). 
A tanuló neve nem szerepelhet a tartalomjegyzéken, a pályamunkán. 
 
A nevezés módja: 
Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.twmi.hu letölthető.  
A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére. 
 
A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2012. január 30.  
A versenybizottság csak a beküldési határideig feladott pályamunkákat értékeli.  
A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg.  
A rendező iskola a pályamunkák értékelése után, a döntőbe jutókról, a döntő programjáról 2012. március 2-áig 
elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak. 
 
DÖNTŐ 
Versenyfeladatok: Egy kötelező és egy szabadon választott feladat. 
 
Kötelező feladat korcsoportonként: 
I. korcsoport: Természeti környezet védelme („Az én erdőm”, „Több zöldet”) vagy  

          az épített környezet bemutatása („Csodaváros”). 
II. korcsoport: Természeti formák egyszerű tárgycsoportok festése. 
III. korcsoport: Összetett természeti formák és tárgycsoportok festése. 
IV. korcsoport: Portré festése. 



V. korcsoport: Belső tér és ember ábrázolása. 
Színes kompozíciós feladatok, fény-árnyék szerepe, színkontrasztok alkalmazása. 
 
A feladat megoldására adott idő:  
I-II-III. korcsoportnál 3 óra,  
IV-V. korcsoportnál 4 óra. 
 
A II-IV. korcsoport kötelező feladatának modelljeit a rendező iskola biztosítja, a versenyzők saját rajz és festő 
eszközeiket (rajztáblát is) hozzák magukkal a versenyre. 
Technika: szabadon választott (könnyen száradó) festészeti kifejezőeszközökkel. 
 
Szabadon választható feladatok I-V. korcsoportban: 
A zene világa  
Választott irodalmi mű feldolgozása. 
A kötelező feladat parafrázisának elkészítése. A téma továbbfejlesztése, átértelmezése. (pl. részletkiemelés vagy 
formai és színezésbeli stilizálás alkalmazásával önálló kompozíció létrehozása. 
Technika: szabadon választott (könnyen száradó) színeket használó festészeti kifejezőeszközökkel. 
 
A feladat megoldására adott idő: 
I-II-III. korcsoportnál 3 óra,  
IV-V. korcsoportnál 4 óra. 
 
Az értékelés szempontjai: 
A festészeti kifejező eszközök megfelelő technikai alkalmazása, az egyéni kifejezőerő megtartásával, az 
eszközhasználat és a téma összhangja, egységes kompozíció. Anyaghasználat, kompozíció és színhasználat, 
formaalakítás, térképzés-téralakítás, kompozíció és színhasználat, az egyéni kifejezőerő jellemzői. 
 
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat 
ki.  
Eredményhirdetés ideje: 2012. március 24.  
 
Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény nem küldi vissza, az 
eredményhirdetés után, de legkésőbb 2011. március 31-éig időpont egyeztetés alapján elvihető.  
 
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási 
költsége és a részvételi díja a nevező intézményt terheli. 
A versenyzők részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 
Tájékoztatás a rendező intézménytől e-mailben az info@twmi.hu címen vagy 06 26-525-330. telefonszámon 
kérhető. 
 


