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VI. ORSZÁGOS FESTÉSZETVERSENY  

 

A verseny időpontja: 2015. május 8-9. 

Rendező: Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. 

Telefon/fax: 06 1/278 278 2 

E-mail: amiamk@freemail.hu 

Honlap: www.csepeliami.mlap.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok 

tehetségének, vizuális gondolkodásának, kifejezőkészségének, esztétikai igényességének és 

kreativitásának megismerése, 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: 2005. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között, 

II.   korcsoport: 2003. szeptember 1-je és 2005. augusztus 31. között, 

III. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2003. augusztus 31. között, 

IV. korcsoport: 1999. szeptember 1-je és 2001. augusztus 31. között, 

V.  korcsoport: 1997. szeptember 1-je és 1999. augusztus 31. között,  

VI. korcsoport: 1997. augusztus 31. előtt született tanulók.   

A felső korhatár a verseny első napjáig be nem töltött 22 év. 

 

Az intézmények az elődöntőbe maximum 30 darab pályamunkát küldhetnek el korcsoporttól 

függetlenül. Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhet. 

 

A nevezés módja: 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.csepeliami.mlap.hu letölthető.  

A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére. 

 

ELŐDÖNTŐ 

A pályamunka tartalmi és formai követelményei:  

A beküldött, a nevező által választott bármilyen festészeti műfajban készített eredeti alkotás 

maximum mérete 50 x70 cm lehet. Az alkotásokat passzpartú nélkül kérjük beküldeni.  

 

A nevezési munka témája: szabadon választott. 

A pályamű tükrözze a tanuló, korosztályának megfelelő vizuális ismereteit, festészeti techni-

kai felkészültségét, egyéni hangvételét. 

A pályamunka hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát kell felírni. 

Az elődöntőbe beküldött alkotások a tanulók sajátkezű, eredeti művei lehetnek. 

 

A pályamunka beküldésének módja: 

A pályázati anyag tartalmazza: 

1. a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkát, 

2. az azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját, 

3. több pályamunka egy csomagban küldése esetén tartalomjegyzéket 

(alkotások jeligéi a tanuló korcsoportjával együtt). 
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Figyelem! A tanuló neve nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályamunkán, sem 

a csomagoláson. 

A pályamunkák postára adási határideje: 2015. február 26. 

A versenybizottság csak a megadott 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 

2015. március 27-éig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak. 

 

DÖNTŐ 

A döntőben kötelező és szabadon választott feladatokat kell megoldani. 

 

Kötelező feladatok az I-VI. korcsoport számára: 

1. feladat: 

Bevezető gyakorlatként minden korcsoport résztvevőjének egy személyes festőkártyát kell 

készíteni, olyan kisméretű (B/5) akvarell képet, amely a helyszínen meghallgatott zaj, zene 

hangulatának vizuális megjelenítése.  

A feladathoz az egységes méretű, formájú kartont a rendező intézmény biztosítja, a festéket és 

eszközöket a versenyzők hozzák magukkal. 

 

2. feladat: 

Egy tárgy-specifikus festmény tervének elkészítése.  

Az alkotást hordozó képzeletbeli felület a versenyfeladat megkezdésekor kerül kisorsolásra.  

A lehetséges felületek, amelyhez fotó áll majd a versenyzők rendelkezésre: 

- párna - takaró 

- tányér - bögre 

- egy lépcső melletti fal 

- egy épület tűzfala (egy-két ablakkal) 

- jármű. 

A kisorsolt tárgyat/térelemet, mint a festményt hordozó felületet kell felfogni.  

Vagyis, egy olyan festményt kell elkészíteni, amit egy párna-takaró, tányér-bögre, lépcső mel-

letti fal, épület tűzfala, vagy egy jármű felületére szánnának. 

Az alkotás témájául az egyes termekben található, összegyűjtött tárgyak, tárgyrészletek szol-

gálnak inspirációként, továbbgondolható elemekként (pl.: használati tárgyak, játékok, sport-

eszközök).  

 

Az 1. és a 2. feladat megoldására adott idő összesen: 

I-II-III. korcsoportoknál 3 óra, 

IV-VI. korcsoportoknál 4 óra. 

 

Technika: tetszőleges színes technika.  

Az első feladat papír mérete (B/5). 

A második feladat papír mérete A/3 – A/2. 

A kötelező feladatok elkészítéséhez szükséges anyagokat és eszközöket (a rajztáblát is) a ver-

senyzők hozzák magukkal. 

A versenyt rendező iskola a feladatok elvégzéséhez csak ingres papírt tud biztosítani. Ameny-

nyiben a versenyző más papíron szeretne dolgozni, azt hozza magával. 

 

Szabadon választható feladatok I-VI. korcsoport számára: 
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A szabadon választott témát meghatározott méretű és formájú papírra komponálva kell elké-

szíteni. Kérjük, arra ügyeljenek, hogy a szabadon választott feladat témája térjen el a bekül-

dött pályamunka témájától.  

 

A papír formája a versenyfeladat megkezdésekor kerül kisorsolásra. 

A papír formája, mérete: A/2 lapból a helyszínen kivágható forma, melyet a sorsolás határoz 

meg.  (pl.: átlós, harmadolt, felezett csík, a lehető legnagyobb háromszög, kör…).  

A versenyt rendező iskola a feladatok elvégzéséhez csak ingres papírt tud biztosítani. Ameny-

nyiben a versenyző más papíron szeretne dolgozni, azt hozza magával, a lapok mérete A/2 

legyen. 

 

Technika: szabadon választott, színeket használó (könnyen száradó) festészeti kifejezőeszkö-

zök.  

A szabadon választott feladat elkészítéséhez szükséges anyagokat és eszközöket (a rajztáblát 

is) a versenyzők hozzák magukkal. 

 

A szabadon választott feladat megoldására adott idő: 

I-II-III. korcsoportoknál 3 óra, 

IV-VI. korcsoportoknál 4 óra. 

 

Az értékelés szempontjai: A festészeti eszközök megfelelő technikai alkalmazása, az egyéni 

kifejezőerő érvényesülésével, az eszközhasználat és a téma összhangja. Az átgondolt kompo-

zíció, színhasználat, forma- és téralakítás valamint az egyéni kifejezőerő megnyilvánulása. 

 

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., III. helyezést és 

különdíjat adhat ki.  

Eredményhirdetés ideje: 2015. május. 9. 

 

Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény nem küldi 

vissza, de az eredményhirdetés után, legkésőbb 2015. május 31-éig, időpont egyeztetés alap-

ján elvihető.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A versenyen nevezési díj nincs! 

 

További tájékoztatás a rendező intézménytől az amiamk@freemail.hu e-mailben címen vagy 

06 1-278-27-82 telefonszámon kérhető. 
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