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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Segítő szakmában dolgozó alkotók részére
2017. február 27 – 2017. június 2.
A Moravcsik Alapítvány – Budapest Art Brut Galéria pályázatot ír ki az egészségügyi és szociális
területen dolgozó amatőr alkotók művészeti munkáinak bemutatására.
A PÁLYÁZAT HÁTTERE
Alapítványunk a rehabilitációs és reintegrációs munkája során jó eredménnyel alkalmazza a művészetés kreatív terápiát. A művészetterápia és a művészeti alkotó tevékenység komoly segítséget jelent a
mentális betegségek leküzdésében és a betegségből való felépülés folyamatában.
A Budapest Art Brut Galéria éppen azért született meg, hogy az outsider, art brut művészek és
művészetterápiás műhelyek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítson. Küldetése, hogy
programjaival hozzájáruljon a mentális betegségekkel élő személyeket érintő társadalmi szemlélet és
előítélet kedvező irányú változásához, valamint a kulturális és művészeti életben való esélyegyenlőség
megteremtéséhez.
Tapasztalataink szerint a segítő szakmákban dolgozó szakemberek, kollégáink közül is sokan
végeznek művészeti alkotó tevékenységet. Ezzel a pályázattal kívánunk számukra bemutatkozási
lehetőséget biztosítani.
PÁLYÁZÓK KÖRE
Olyan alkotó,
- aki elmúlt 18 éves,
- nem végzett képző- és iparművészeti felsőfokú tanulmányokat sem itthon, sem külföldön, és
jelenleg sem hallgatója semmi ilyen tárgyú intézménynek,
- hivatásszerűen nem foglalkozik alkotóművészeti tevékenységgel,
- hivatásszerűen az egészségügyi és/vagy szociális ellátórendszerben dolgozik (orvos,
pszichológus, ápoló, szociális munkás, gondozó, mentálhigénikus stb.).
PÁLYÁZAT PARAMÉTEREI
- Pályázat témája: szabadon választott.
Olyan alkotásokat várunk, amik a pályázatra vagy az elmúlt 2 évben készültek.
-

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
o Képzőművészet:
 Grafikai alkotások
 Festészeti alkotások
 Szobor, kisplasztika, dombormű
o Fotóművészet
o Digitális művészet

-

Műalkotások száma:
Minden pályázó maximum három egyedi képet vagy sorozatot küldhet be. A sorozat egy
műnek számít, legfeljebb három képből állhat, ami a szakmai válogatás során megbontható.

Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Tel./Fax: +361/210-0330/51223

-

Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos
Tel.: +3630/269-6558
e-mail: simon.lajos@mail.semmelweis-univ.hu

Beküldhető alkotások mérete:
A helyi adottságok, felfüggesztési lehetőségek miatt:
o

o
o

Képzőművészet:
 Grafikai alkotásoknál: maximum 1000 x 1500 mm,
 Festészeti alkotásoknál: maximum 150 x 200 cm,
 Szobornál, kisplasztikánál: maximum: 80 cm, maximális tömeg: 10 kg;
Fotóművészet: 1000 x 1500 mm;
Digitális művészet: Digitális munkák esetén a pályázót kérjük, a beküldés előtt
konzultáljon a Galéria munkatársaival a technikai feltételekről, és biztosítsa a mű
kiállításához, megjelenítéséhez szükséges technikai eszközöket (projektor, digitális
képkeret stb.).

ELBÍRÁLÁS: A válogatás nem nyilvános.
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
1. Alkotások kiállíthatóvá tétele (például: paszpartuzás, keretezés – amelyek megkívánják).
Ennek hiányában a pályázat nem kerül befogadásra.
2. Az alkotások hátoldalára kérjük felragasztani vagy nyomtatott nagy betűkkel ráírni:
a. alkotó neve,
b. alkotás címe,
c. alkotás éve.
Kérjük, amennyiben a kiállításra szánt munka több részből áll, mindegyik darab hátoldalán
legyen feltüntetve a név és elérhetőség, valamint a pályázati anyag csomagolását is lássák el
a szükséges információkkal!
3. Nevezési lap kitöltése:
a. alkotó neve,
b. alkotás címe,
c. alkotás éve,
d. alkotás technikája, méretei,
e. alkotó elérhetősége (telefonszám, e-mail cím),
f. alkotó foglalkozása, munkahelye,
g. alkotói tevékenyégének kezdete.
4. A pályázati anyagot, a nevezési lapot és a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát
személyesen a Budapest Art Brut Galériában kell leadni. Vagy a pályázati anyag, a nevezési
lap és a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolata elküldhető csomagküldő
szolgálattal (TNT, FEDEX, DHL, EMS) vagy postán a Budapest Art Brut Galéria címére (1082
Budapest, Üllői út 60-62.).
5. Minden esetben az átvételkor átvételi jegyzőkönyv és fotódokumentáció készül a pályázati
anyagról, az esetleges szállítási sérülések rögzítése érdekében.
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NEVEZÉS:
Nevezési díj: 3.000.- Ft
A nevezési díjat fizethetik átutalással vagy készpénzben a helyszínen.
Közlemény: MORAVCSIK ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI DÍJ - ALKOTÓ NEVÉ
Számlatulajdonos megnevezése: Moravcsik Alapítvány
Számlaszám: K&H 10200902-32710870
A kitöltött nevezési lapot és a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát személyesen a
Budapest Art Brut Galériában kell leadni.
SZERZŐI JOGOK
A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa készített műalkotások szerzői joga őt illeti, és a
pályázatra beadott művekkel kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői jogi, vagy egyéb
jogosultsága, illetve igénye nincsen. Ha a beküldött alkotások szerzői joga mást illet, az érintett személy
hozzájáruló nyilatkozatát a pályázó a Moravcsik Alapítványnak köteles megküldeni. Amennyiben a
pályázatra beadott mű eredetisége kétséges, a Moravcsik Alapítvány felhívására a pályázónak
bizonyítania kell annak eredetiségét. A pályázó elismeri, hogy a Moravcsik Alapítványhoz beérkezett
bármely szerzői jogi igény teljesítéséért helytállni köteles, illetve, hogy a Moravcsik Alapítványt
mentesíti bármely ilyen kötelezettség teljesítése alól.
A beadott alkotások a szerző kizárólagos tulajdonát képezik. A pályázó a mű beadásával hozzájárul,
hogy a Moravcsik Alapítvány a pályázatra beadott munkákat digitális formában rögzítse, felhasználja
publikáláshoz külön térítés és engedély nélkül.
ADATVÉDELEM
A Moravcsik Alapítvány a pályázóknak a birtokába került adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik
személynek nem adja ki. A pályázó elfogadja, hogy a műveket bíráló bizottság döntése végleges és
nem megfellebbezhető.
A Szervező nem vállal felelősséget a pályázók téves adatszolgáltatásáért, elveszett regisztrációkért,
valamint technikai problémákért.
DÍJAZÁS
A legjobbnak ítélt pályázati alkotások csoportos kiállítási lehetőséget kapnak a Budapest Art Brut
Galériában. A szervezők célja, hogy közösséget építsenek, illetve bemutatkozási és publicitási
lehetőséget biztosítsanak az alkotóknak.
PÁLYÁZAT UTÓGONDOZÁSA
Az átadás és a visszaadás közötti időben a beadott alkotásokért a Moravcsik Alapítvány – Budapest Art
Brut Galéria teljes felelősséget vállal. A válogatás eredményéről a pályázók írásos tájékoztatást kapnak
elektronikus formában (e-mail) 2017. június 16-ig. A Szervezőknek sajnos nem áll módjában a be nem
válogatott alkotásokat 2017. június 30-nál tovább őrizni, ezért megkérjük a Pályázókat ennek tudatában
pályázzanak, és gondoskodjanak alkotásaik elszállításáról. Az alkotásokat nem áll módunkban
megőrizni, azokat 2017. június 30-a után a pályázó költségére visszaküldjük pályázó címére. A kiállítást
követően 2017. október 30-ig tudjuk tárolni a kiállított műveket. Kérjük, ez idő alatt elszállítani azokat.
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FONTOSABB IDŐPONTOK
- Beküldés határideje:
- Beküldési módja:

-

2017. június 2. (péntek)
személyesen, postai úton vagy
csomagküldő szolgálaton keresztül
Budapest Art Brut Galéria
(1082 Budapest, Üllői út 60-62.)
Figyelem! A határidőn túl érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni.
Kiállítás időszaka:
2017.szeptember 8 – október 13.
Kiállítás megtekinthető:
a Budapest Art Brut Galéria nyitvatartási idejében
(hétfőtől péntekig, 10-18 óráig).

Pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:
Füry Anna művészettörténész, a kiállítás kurátora
- Honlap: www.artbrut.hu
- E-mail: bpartbrut@moravcsikalapitvany.hu
- Telefon: +36-20-663-2875; +36-20-496-2596
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NEVEZÉSI LAP
Segítő szakmában dolgozó alkotók számára meghirdetett pályázathoz
2017. február 27 – június 2.
Alkotó neve:

Telefon:

E-mail:

Foglakozás:

Munkahely:

A mű címe és az alkotás éve:

technikája:

mérete:

Átadó:

Átvevő:

Átadás helye,
dátuma:

Visszaadó:

Visszavevő:

Visszaadás helye,
dátuma:

1.

2.

3.

Megjegyzés:

