VII. ORSZÁGOS FESTÉSZETVERSENY
A verseny időpontja: 2018. március 23-24.
A verseny rendezője: Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 039785
1153 Budapest Bocskai u. 70-78.
Telefon/fax: 06-1-271-08-42
E-mail: info@hubayzeneiskola.hu
Honlap: www.hubayzeneiskola.hu
A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok tehetségének, vizuális
gondolkodásának, kifejezőkészségének, esztétikai igényességének és kreativitásának megismerése és értékelése.
A verseny jellege, részei: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (elődöntő és döntő).
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2008. szeptember 1-je és 2010. augusztus 31. között,
II. korcsoport: 2006. szeptember 1-je és 2008. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2002. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között,
V. korcsoport: 1999. szeptember 1-je és 2002. augusztus 31. között,
VI. korcsoport: 1996. szeptember 1-je és 1999. augusztus 31. között született tanulók.
A nevezés módja:
Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágának tanulói összlétszáma alapján a versenyre nevezhető
maximális létszám iskolánként, korcsoportonkénti meghatározás nélkül:
100 fő és ez alatt lévő tanulói létszám esetén: 10 fő
101-200 fő közötti tanulói létszám esetén: 15 fő
201-300 fő közötti tanulói létszám esetén: 20 fő
301-400 fő közötti tanulói létszám esetén: 25 fő
401 fő feletti tanulói létszám esetén: 30 fő
Egy tanuló csak egy pályaművel nevezhet.
ELŐDÖNTŐ:
A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:
A beküldött, a nevező által választott bármilyen festészeti műfajban készített eredeti alkotás maximum mérete
50x70 cm lehet. A pályamű tükrözze a tanuló vizuális ismereteit, festészeti technikai felkészültségét, egyéni hangvételét.
A nevezési munka témája szabadon választott.
Az alkotások hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát kell felírni.
A pályamunka beküldésének módja:
Az iskolák az általuk nevezett tanulói alkotásokat egy küldeményben küldjék meg.
A küldemény tartalmazza:
- a pályamunkákat (jelige és korcsoport megjelölésével),
- a tartalomjegyzéket (alkotások jeligéi a tanulók korcsoportjával),
- zárt borítékot, a pályázók nevezési lapjaival, a borítékon az iskola nevével.
A tanuló neve nem szerepelhet a jegyzéken és a pályamunkán!
A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2018. február 2.
A pályamunkát kizárólag postai úton lehet megküldeni a rendező intézmény részére.
A határidőn túl postára adott pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli!
Értékelés az elődöntőn: A versenybizottság két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a beküldött pályamunkákra.
A versenyzők pontszáma az elődöntő során a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb
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40 pont. Az elődöntő pontszámai a döntő pontszámaiba nem számítható be. Az elődöntőből a versenybizottság
által meghatározott ponthatár fölötti pontok alapján jutnak a versenyzők a döntőbe.
Értékelési szempontok: A festészeti kifejezőeszközök megfelelő technikai alkalmazása, az egyéni kifejezőerő megtartásával. Korcsoportok szerint az eszközhasználat és a téma összhangja, kreatív kompozíció készítése. Anyaghasználat, színhasználat, formaalakítás, térképzés-téralakítás, kompozíció építés és az egyéni kifejező erő jellemzői.
Az elődöntő értékelése után, a döntőbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról a nevező intézmények
2018. március 2-áig elektronikus értesítést kapnak.
Az országos döntőre elektronikus úton lehet nevezni, melynek határideje: 2018. március 9.
A döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról 2018. március 2-ától letölthető, amelyet a rendező iskola email címére kérjük elküldeni, és egyidejűleg postázni.
A döntőbe jutó tanulók maximális létszáma összesen: 80 fő.
DÖNTŐ
A döntőben résztvevő tanulók feladatai:
Egy kötelező és egy szabadon választott színes feladat (szabadon választott, könnyen száradó festészeti, színes
technikával).
Kötelező feladat korcsoportokként:
I. korcsoport: „Életre kelt játékok” - életkorhoz kötődő tárgyak (pld. játékok) festése.
II. korcsoport: Egyszerű tárgycsoport festése, színes kompozíció készítése.
III. korcsoport: Összetett természeti formák és tárgycsoport festése, színes kompozíció készítése egy-egy részlet
kiemelésével.
IV. korcsoport: Síklapú testek és forgástestek tárgycsoportja drapériákkal és természeti formákkal. Színes kompozíció készítése fény-árnyék hatások alkalmazásával.
V. korcsoport: Összetett tárgycsoportról színes kompozíció készítése választott színkontraszt alkalmazásával.
VI. korcsoport: Portré vagy egész alak ábrázolása szabadon választott festészeti technikával.
Szabadon választható feladat I-VI. korcsoportban:
- A zene és a tánc világa - színes kompozíció készítése.
- Adott vagy választott irodalmi mű (vers vagy rövid mese, mitológiai történet) feldolgozása a tanuló által
választott festészeti technikával.
Az V. és VI. korcsoportban ajánlott feladat a felsorolt választható témákon kívül:
- A verseny helyszínén adott látvány, tárgycsoport vagy portré feldolgozása a tanuló által választott egyik
modern, XX. századi stílusirányzat festészeti kifejezőeszközeivel.
A kötelező és a szabadon választott feladatok megoldására fordítható idő:
I., II., III. korcsoportban maximum 3-3 óra,
IV., V., VI. korcsoportban maximum 4-4 óra.
A kötelező feladat modelljeit a rendező iskola biztosítja.
A versenyzők saját eszközeiket (rajztábla, papír, festék, ecset) hozzák magukkal a versenyre.
Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők
teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező és
a szabadon választott feladatokra így feladatonként külön-külön 10-10 pont adható. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által feladatonként adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok: A festészeti kifejezőeszközök megfelelő technikai alkalmazása, az egyéni kifejezőerő megtartásával. Korcsoportok szerint az eszközhasználat és a téma összhangja, kreatív kompozíció készítése. Anyaghasználat, színhasználat, formaalakítás, térképzés-téralakítás, kompozíció építés és az egyéni kifejező erő jellemzői.
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A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki. A
versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyző
között.
Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény postai úton nem küldi vissza a
nevező iskoláknak. A tanulói alkotások az archiválást követően a döntő második napján, az eredményhirdetés után,
de legfeljebb 2018. április 27-éig, időpont egyeztetetéssel elvihetők.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény
gondoskodik.
A versenyen nevezési és regisztrációs díj nincs!
További tájékoztatás a rendező intézménytől e-mailben a info@hubayzeneiskola.hu címen, vagy a 06-1-2710842-es telefonszámon kérhető.
Az országos döntő nevezési határideje: 2018. március 9.
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NEVEZÉSI LAP
VII. ORSZÁGOS FESTÉSZET VERSENY
A VERSENYZŐ
Neve:
Születési ideje (év, hó, nap):
Korcsoportja:
Jelige:
Felkészítő tanár:
Felkészítő tanár elérhetősége:
(Telefon, e-mail cím)
A NEVEZŐ ISKOLA
Neve:
OM azonosítója:
Címe:
Telefon/fax:
E-mail:
A kísérő tanár neve, elérhetősége:
Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.
Dátum: ............................................................

..................................................................
.............................................................................
felkészítő tanár
P.H.
igazgató
A nevezési lapokat zárt borítékban, a pályamunkákkal együtt, egy küldeményben kell postázni a rendező iskola
részére.
Beküldési (postára adás) határidő: 2018. február 2.

