A „tér” sokértelmű szó. A művészet a kezdetektől fogva vizsgálja a teret.
A három dimenzió két dimenziós mejeleníthetősége önmagában is kihívás egy alkotó számára. De mi a tér? Objektív dolog-e, vagy más-más
lehet aszerint, hogy ki érzékeli, kit vesz körbe és hogyan viszonyul hozzá?
Más a tér az egyén számára, más a kollektív térélmény. Saját pszichénk
zsugorítja vagy tágítja. Szelektál és kiegészít. Beengedi vagy kivűlzárja
a teret a viszony, ami belőlünk fakad. A tér formálható, torzítható anyagi és
nem anyagi módon. Lehet külön bejáratú élményeink valós vagy virtuális
helyszíne. A kép, melyet róla készítünk ajtó, amin beengedhetünk bárkit
oda, ahol eddig csak mi voltunk. A tér kísérlet tárgya is lehet. Kifordítható,
kiteríthető, darabolható vagy összerakható úgy, hogy „kép” váljék belőle.

A Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága, a MATT, pályázatot hirdet „Tér+kép”
címmel. Bármilyen tervezőgrafikai műfajban készült munkával lehet pályázni. A pályázatra
idén először, a zsűrizéshez 70 × 100 cm-es pdf-eket várunk.
Részvételi feltételek:

Pályázati anyagok beadása:

kiállításra kerülő anyagok beadása:

A pályázaton 18. életévüket betöltött természetes
személyek, illetve jogi személyek vehetnek részt.
A pályázaton való részvétel ingyenes. Mód van
csoportos pályázat benyújtására is, de egy pályá
zó csak egy csoportos pályázatban vehet részt.
A pályázaton való részvétel egyben nyilatkozat is
a pályázó részéről, hogy 1: a beadott alkotás saját
munkája, és más szerzői, vagy személyiségi jogait
nem érinti, illetve, hogy 2: a beadott művet, ha ez
az alkotás erre a pályázatra készül, az alkotó nem
publikálja sem online, sem offline felületen a kiállítás időtartama előtt. A pályázaton való részvétel
automatikusan a pályázati feltételek elfogadását
jelenti. Jogorvoslatnak helye nincs.

Adobe Pdf formátumú digitális anyagokat várunk,
egy pályázótól max. 5 darabot. A pdf mérete és
felbontása 70×100 cm (álló vagy fekvő) és min. 150
dpi legyen. A beküldött file-ok neve tartalmazza az
alkotó nevét és a mű címét. Ha az alkotó több művet
ad be, akkor egy-egy számot is. A file elnevezése
nem tartalmazhat ékezetes betűket, nagybetűket,
speciális karaktereket, illetve szóközt (például:
vezeteknev_keresztnev_cim_01.pdf). A file-okon
az elküldés után már nem lehet változtatni. A küldés során kérjük megadni az alkotó nevét, címét,
e-mail címét és telefonszámát is. A file-okat az
alábbi címre várjuk: matt.terkep@gmail.com

A zsűri által, a kiállításra beválogatott munkák
nyomtatása, be- és elszállítása a pályázó feladata
és költsége. A nyomtatott pályázati anyagokat legkésőbb 2014. október 1-ig, munkanapokon 12–15
óra között, személyesen vagy postán lehet eljuttatni
a MATT által megbízott stúdió irodájába. Cím: 1056
Budapest, Irányi utca 19-23. II/4. | sabotagegraphic.
A plakátokat gondosan becsomagolva kérjük leadni.
A MATT a legnagyobb gonddal jár el az alkotások
védelmében, de a szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállal. A csomagoláson
kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Tér+kép”.

pályázat elbírálása és a zsűri:

kiállítás:

szakmai előadások:

A pályázati anyagokat a MATT által delegált szakmai
zsűri fogja minősíteni. A zsűri által a legjobbnak
ítélt munka alkotója a MATT szakmai díját veheti
át. Pénzbeli díjazás nincs. A legkiemelkedőbb 50
alkotásból nagyszabású kiállítás nyílik a Graphifest
keretében. A kiállításhoz kapcsolódóan a MATT katalógust jelentet meg a kiállítás anyagából. A zsűri
tagjai: Hansje van Halem – a zsűri elnöke, Déri
Enikő, Gryllus Ábris, Lőrincz Attila, Marcell Tamás,
Simon Péter és Szabó Márton.

A Tér+kép című kiállítás 2014. novemberében nyílik
a legkiemelkedőbb 50 pályaműből, a Budapest Galériában. A kiállítás megnyitója a Graphifest rendezvénysorozat részeként, az Aranyrajzszög kiállítással
és díjátadással együtt kerül megrendezésre.

A Graphifest szakmai partnere és társszervezője
a Design Terminál. A MATT szakmai programokat
is rendez, melynek helyszíne a Design Terminál
(1051 Budapest, Erzsébet tért 13.). Az előadások
időpontjai és további részletei később kerülnek
a nyilvánosság elé.

További információ:
www.matt.org.hu

A pályázati anyagok beadási határideje:

A helyszínváltozás jogát fenntartjuk.
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