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A Budapest Bank Kirakat Kiállítás rendezvény főbb céljai közt szerepel felhívni a 

figyelmet az üresen álló kirakatok városkép romboló hatására, a meglévő, szép üzletek, 

rendezett kirakatainak, épülethomlokzatok, portálok ízlésformáló szerepére. Ezeknek az 

elhagyatott boltoknak a látványa lehangolóan hat minden arra járóra, legyen az helyi lakos, 

nem Budapesten élő, akár külföldi, hazai turista is. 

 

Budapest belvárosában, így a legjobban szem előtt lévő V. kerületben is sajnos 

számos lehangoló, üresen tátongó kirakatot lehet látni sétáink során, mely hatással van a 

közérzetünkre, nem utolsó sorban viszi rossz hírünket szerte a világban. 

 

A közízlésformálás, szépérzékfejlesztés egyik legfontosabb formája a rendezett 

kirakat, kissé elfeledettnek tűnik. Mindenki nap, mint nap találkozik kirakatokkal, 

üzletportálokkal, feliratokkal, emblémákkal, melyek hol jobban, hol kevésbé, vagy igen 

silányan sikerülnek. Ez köszönhető annak is, hogy nem megfelelő szakembereket bíznak meg 

a munkákkal költségkímélés címén. Pedig a szakszerű dekoratőr munkára költött kiadás a 

bevétel emelkedésére szolgálna, hiszen szívesebben térünk be olyan üzletbe, melynek 

esztétikus, tiszta a portálja és látványos a kirakata. Nem lehet elhanyagolható a város 

összképe szempontjából sem, hogy a már meglévő, régen jól működő üzlethelyiségek ne 

üresen tátongjanak a városaink legfrekventáltabb helyein, ezzel rontva az összbenyomást és a 

hangulatot. 

 

A működő és nem funkcionáló üzletek között számos rendelkezik gyönyörű portállal, 

melynek állagmegóvása is rendkívül fontos feladat, hiszen szerves része az épületnek, 

melyben elhelyezkedik. A kirakattal rendelkezők még a szemet is vezetik. Nem véletlenül a 

legfőbb feladata a vevő becsalogatása, vásárlásra ösztönzése. 

 

Ezzel a Kirakat Kiállítás elnevezésű programmal a nem rendeltetésszerűen használt, 

üresen álló kirakatok élettel, műalkotásokkal való megtöltése lenne a cél és ezzel felhívni a 

figyelmet Budapest szép épületeire, portáljaira. Ehhez a művészeti középiskolák és 

felsőoktatási intézmények hallgatóinak munkáit szeretnénk felhasználni, legyen az szobor, 

dísztárgy, textilkép, grafika, vagy festmény. A pályázni kívánt mű tervét, vagy már 

meglévő mű esetén a fotóját, grafikáját előzetesen kérjük beküldeni előzsűrizésre 

elektronikus formában. A befogadni kívánt pályaművek mennyisége a kirakatok számának 

és méretének függvénye. A válogatás után elfogadott műveket állítjuk ki az előzőleg 

kiválasztott kirakatokban. A pályamű elkészítésének, oda,- és elszállításának költsége a 

pályázót terheli. Pályázhatnak egyéni alkotók, csoportok és osztályok is. 

 

A pályázat pénzdíjas elsősorban, de különdíjak is kiosztásra kerülnek. Nem titkolt cél 

a fiatal tehetségek szóhoz juttatása, a művészeti élet felfrissítése, így publicitást adva azoknak 

a diákoknak, akik másként nem kaphatnak lehetőséget önmaguk kifejezésére. 

 



Az elbírálás szakmai szempontjai: 

 

- ötletesség; 

- attraktivitás; 

- látvány; 

- mondanivaló, misszió; 

- geg; 

- anyagkezelés. 

 

 

A Kirakat Kiállítás pályázat jellegű, amely pályázat nyílt és meghívásos. 

 
Díjak: 

   I.hely: 20.000Ft 

   II.hely:10.000Ft 

   III.hely: 5.000Ft 

 

 

A benyújtott pályázati munkákat zsűri bírálja el. A zsűribe szakértő, neves képző-, és 

iparművészek kerülnek meghívásra.  

 

 
A verseny előkészületeinek fő időszaka: 2014. április 10 - május 25 

Nevezési határidő, tervek benyújtási határideje: 2014. május 1. 24 óráig 

Előzsűrizés: 2014. május 8. 

Kirakatok tulajdonostól történő ideiglenes átvétele: 2014. május 22. 

Az alkotások elkészítésének és kirakatba kerülésének határideje: 2014. május 25. 10 óra 

Zsűrizés kezdete: 2014. május 25. 11 óra 

 

Közönségszavazás: 2014.május 25. 10 órától 

2014.június 1. 10 óráig 

 

Eredményhirdetés, díjátadás: 2014.június 1. 17 óra 

Művek elszállítása, kirakatok tulajdonosnak történő visszaadása: 2014. június 30. 

 

                                Jelentkezés: 2014. május 1.24 óráig emailben  

kirakatkiallitas@gmail.com 

facebook oldalon: Budapest Bank Kirakat Kiállítás 
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