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A pályázat célja – így a szervezők is olyan fotókat várnak – amelyek témája az aktív 
közösségi élet régi-új tartalma és helyszíneinek bemutatása. A kultúra és a kreatív erejének 
ábrázolása. Az egészséges életmód, a környezettudatos gondolkodás bemutatása. A kulturális 
sokszínűség közösségépítő erejének bemutatása. Az élő és helyi hagyományok 21 századi 
megjelenítése, a kötődés, az identitást ábrázolása témakörében.  
Illetve a környezeti értékek, azok megóvásának bemutatása a fotóművészet eszközeivel. 
 
Helyszín: Tat Contemporary Art Gallery és az Örmény Kulturális Központ (1052 Budapest, 
Semmelweis u. 17)  
Kategória: Újratervezés (Altéma: 1. Közösségben létezni, 2. Kreativitás és az ember, 3. 
Környezettudatosság) 
Részvételi feltételek: - A pályázat nyitott. Foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől 
függetlenül bárki részt vehet. Egy szerző maximum 3 képet küldhet be, a nevezési lappal 
együtt kizárólag emailban, a tatgallery@gmail.com címre. 
- A felvételek hagyományos vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek, de csak 
digitális JPG formátumban fogadják el a rendezők az alkotásokat. 
- A kiállítás megfelelő propagálása céljából (és kizárólag csak e célból) a képeket az alkotók 
nevének feltüntetésével a rendező szabadon felhasználhatja. 
- A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a beadott 
pályamű fölött. A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban. 
- Az 5 fős szakmai zsűri döntése végleges és nem vitatható. 
- A pályázaton elfogadott alkotásokból a Tat Contemporary Art Gallery 2014. április 15 és 21 
között kiállítást rendez 
- A képek beküldése: a képeket a nevezési lappal együtt digitális formában, a hosszabbik 
oldala 3500 pixel méretben, max. 3MB nagyságban, 300 dpi méretezve kell elküldeni, egy 
vagy több e-mail mellékleteként. Beküldési cím: tatgallery@gmail.com 
 
A pályaműveket, a nevezési lappal együtt elfogadjuk CD-n, vagy DVD-n is. 
Beküldési cím: Örmény Kulturális Központ - Tat Contemporary Art Gallery (1052 Budapest, 
Semmelweis u. 17) Postai beküldés esetén a szervezők a be nem érkezett küldeményekért 
nem vállalnak felelősséget.  
 
A pályázaton elfogadott és kiállításra kerülő képek kinyomtatását a Tat Galéria végzi, a 
nevezőknek ezzel kapcsolatban költsége nem merül fel. 
 
Nevezési díj: nincs. A képek elfogadásáról és díjazásáról szakértő zsűri dönt. 
 
Díjazás: pályázati díj I. 30.000 Ft; pályázati díj II. 20.000 Ft; III. díj 10 000 Ft. A díjazott 
alkotók emellett lehetőséget kapnak önálló portfólió-kiállítás rendezésére a Tat Galériában 
2015-ben. A kiállítás közvetlen költségeit a szervezők biztosítják.  
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 Pályázati naptár: 
 
Beküldési határidő: 2014. március 25; 
zsűrizés: március 28, 
eredményhirdetés április 2, 
kiállítás az Újratervezés programsorozatban 2014. április 15-április 20 között. 
 
A felhívás és a nevezési lap letölthető a http://www.tatartgallery.com/p/referencia.html 
honlapokról. Érdeklődni lehet a 20/415-6776 telefonszámon, e-mail tatgallery@gmail.com 
 
 
 
Budapest, 2014. január 25. 
 

Bretus Imre 
kurátor 
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