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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Németh Gábor

Pályázatok
Kertész Másként

A Kertész Imre Intézet Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (MANK) közös kiírás 
célja, hogy Kertész Imre kiemelkedő irodalmi örök-
sége a kortárs alkotóművészet nyelvén szólaljon meg. 
Az alkotói pályázatra kifejezetten a felhívásra készült, 
új alkotásokat várnak, amelyek egy Kertész Imre-idé-
zetet felhasználva születnek meg, szorosan kötődve 
az író munkásságához. Pályázni lehet képzőművészeti, 
iparművészeti, valamint fotóművészeti al ko tá sokkal.

A pályázat beadási határideje: 2021. május 31.

A beérkezett műveket szakmai zsűri bírálja el. Az első 
három helyezett a Kertész Imre Intézet pénzjutal-
mában részesül. A beküldött alkotásokból katalógus 
készül, a legjobb pályaműveket pedig a Kertész Imre 
Intézet és a MANK közös kiállításon is bemutatja.

Bővebb információ és a pályázati kiírás itt olvasható:
www.kerteszintezet.hu/intezet/palyazat
www.alkotomuveszet.hu

Gyermek- és ifjúsági rajzpályázat

A Szépművészeti Múzeum tematikus rajzpályázatot 
hirdet az általános és középiskolás korosztály szá-
mára, kreatív rajzok, grafikák és illusztrációk, illetve 
festmények beküldésére. A cél, hogy a diákok alaposan 
megfigyeljék környezetüket, legyenek merészek, ala-
kítsák ki bátran a saját művészi stílusukat! A győztes 
pályaműveket múzeumi szakemberek választják ki.

Beküldési határidő: 2021. május 25.

Díjak: 
 – 50 000 Ft összegű ajándékcsomag a MúzeumShop 
kínálatából a Barátaink, az állatok (6–10 éves kor-
osztály) kategóriában

 – LG vezeték nélküli fülhallgató (HBS-FN6) és LG 
bluetooth hangszóró (PL5W) az Élet az édenkert-
ben/Utazás Noé bárkáján (11–14 éves korosztály) 
kategóriában

 – 50 000 Ft-tal feltöltött OTP Junior prepaid megle-
petés kártya a Szép természet (15–19 éves korosz-
tály) kategóriában

Ezen kívül minden díjazott kap egy-egy családi 
belépőt a Budakeszi Vadasparkba és a Szépművészeti 
Múzeumba.

További információ:  
www.szepmuveszeti.hu/muzeumi-menazseria

Kárpát-medencei fotóverseny

A Gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvé-
delmi Fesztivál ismét meghirdeti az Ember és Ter-
mészet témájú pályázatot a Kárpát-medence felső 
tagozatos és középiskolás magyar ajkú diákjai szá-
mára, lehetővé téve, hogy fotókon keresztül mutassák 
be a természettel és annak védelmével kapcsolatos 
gondolataikat, észrevételeiket. 

A versenybe olyan fotókat várnak, amelyek a termé-
szet szépségét, értékét művészi aspektusból láttatják, 
érzékeltetik a természettel való kapcsolatunkat. Ebbe 
beletartozhat a természetfotó, de az olyan alkotás is, 
ami sokkoló, figyelemfelkeltő és elgondolkodtató.

A pályázatra beküldött fotókat szakmai zsűri bírálja 
el két külön korosztályi kategóriában (10–14 évesek és 
15–18 évesek). Az I–II–III. helyezettek értékes díjakat 
kapnak (20–60 ezer forint). A zsűrizett és kiállításra, 
bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek 
a 2021. évi Nemzetközi Természet- és Környezetvé-
delmi Fesztivál idején, már hagyományosan a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Információs Központ falai 
között, majd ez után még 4 helyszínen az országban.

Nevezési határidő: 2021. május 30.

Eredményhirdetés és díjátadás:  
2021. szeptember 12. 

További információ: www.godollofilmfest.com/
hu/ember-es-termeszet-fotopalyazat-2021
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