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Hétmérföld 2014
Képző-, fotó- és filmművészeti pályázati felhívás

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2014-ben ismét kiírja  Hétmérföld című képző-, fotó- és
filmművészeti  pályázatát,  lehetőséget  adva  a  részvételhez  kedvet  érző  diákoknak,  hogy
képzőművészeti alkotásokkal fejezzék ki, mit jelent számukra a Vajdahunyadvár történelmi
épületegyüttese. 

A pályaművek témája:
A  Magyar  Mezőgazdasági  Múzeumnak  otthont  adó  Vajdahunyadvár  és  környezete,  a
Városliget,  a  Széchenyi-sziget,  az  épület  története,  szobrai,  és  bármi,  ami  a
Vajdahunyadvárral kapcsolatba hozható.

A múzeumról  és épületéről  szóló, pályázatot  segítő háttér-információk letölthetőek többek
között a www.mmgm.hu, www.wikipedia.hu   oldalakról.

Altéma javaslatok:
Értékőrzés, hagyomány, kultúra

 Az évszakok és az ünnepek színei a Vajdahunyadvárban
 A magyar hungarikumok
 Gasztronómiai csodák, mondák, legendák
 A mezőgazdaság sokfélesége – biodiverzitás és fenntarthatóság
 Mezőgazdasági vásárok – kirakodóvásárok
 A Széchenyi-sziget flórája és faunája 
 Az erdei és a városi madárdal lá-pentatonjai

Élményemlékek
 Élménygazdaság – Élménygazdagság
 Évszakváró: „a természet vetkezi ruháját, de helyébe újat szőnek már”
 Az ősfák árnyékában
 Naplófirkák
 A pöttyös bögre meséi
 Családi élmények a múzeumban
 Régi fotók a nagymamám sublótjában, fiókos szekrényében

(A pályázati tematikában leírtak csak irányadók, a kreatív megoldásokat szívesen fogadjuk.)

Pályázati feltételek
A pályázók köre: 

1. Az általános iskola alsó tagozatos diákjai (betöltött 6–10 éves korig)
2. Az általános iskola felső tagozatos diákjai (betöltött 11–14 éves korig)
3. Középiskolások, főiskolások és egyetemisták (betöltött 15–26 éves korig)

Egyéni és csoportos jelentkezők alkotásait várjuk. Egy személytől, csoporttól kategóriánként 
egy pályamunkát fogadunk el. 
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Pályázati kategóriák:
1. rajz, festmény, montázs, kollázs
2. fotók: referenciális - portré, hír, dokumentum, tárgy, művészeti, zsáner  
3. filmek: animáció, reklám, dokumentum

Pályázati feltételek a különböző kategóriákban:

1. Rajz, festmény, montázs, kollázs
 méret: A/4-es, A/3-as (álló vagy fekvő)
 technika: vegyes

Használható  eszközök:  ceruza,  zsírkréta,  toll,  tus,  szén,  festék  (anilin,  vízfesték),
tempera

  Az alkotásokat postai úton vagy személyesen várjuk.
    2. Digitális fotó

 méret: minimum 1200 pixel (bármilyen méretarányban), illetve minimum 1 MB
 formátum: jpg 

A  képeken  való  utómunkálatok,  képszerkesztésre  alkalmas  szoftverek  használata
megengedett.  A  fotót  és  a  hozzá  kapcsolódó,  legfeljebb  1000  karakteres  szöveges
történetet CD-re, DVD-re kiírva, postai úton vagy személyesen várjuk. 

    3. Film, animációk
 időtartam: maximum 10 perc
 választható  alkategóriák:  pl.  riportfilm,  reklámfilm  (pl.  egy  adott  termékről,

hungarikumról), dokumentumfilm
Kérjük, hogy az alkotók – a jogdíjakra való tekintettel – csak szabadon felhasználható zenei
aláfestést  és  irodalmi  alkotásokat  (saját  szerzeményt  is  beleértve)  alkalmazzanak  a  film
készítése során. A filmet CD-re, DVD-re kiírva, postai úton vagy személyesen várjuk.

A beérkezett pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
 az alkotást (rajz, festmény, montázs/kollázs, film és fotó CD-n vagy DVD-n)
 a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot

Kérjük, a borítékra minden esetben írják rá: Diákpályázat

Amennyiben egy alkotó több kategóriában pályázik, minden egyes pályamunkához külön 
jelentkezési lapot kell kitölteni! 

A pályázati alkotások beküldésének határideje: 2014. október 13.

A pályamunkák zsűrizése: 2014. október 20.

A pályamunkák díjazása:
 kategóriánként egy-egy nyertes pályázó kerül díjazásra

A pályamunkák jutalmazása:
 az alkotás a nagyközönség számára is látogatható kiállításon való szerepeltetése. (A

sikeres pályamunkákat 2014. november 8-tól kiállításon szerepeltetjük.)
 a múzeum honlapján történő megjelenés
 a múzeum hivatalos Facebook oldalán való bemutatkozás
 film esetén a múzeum hivatalos YouTube csatornáján való bemutatkozás
 családi belépőjegyek a múzeumba
 csoportoknak múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések
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A  pályázó  a  pályázati  dokumentáció  elküldésével  egyidejűleg  a  pályázatban  foglalt
feltételeket elfogadja, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múzeum a
pályázati  munkámról  készült  fotókat,  audiovizuális  műveket  és  egyéb,  ezekről  készült
promóciós  anyagokat  a  pályázat  ajánlása  és  népszerűsítése  céljából  szabadon,  területi
korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető
módon,  további  díj  fizetésének  kötelezettsége  nélkül  felhasználja,  így  a  többi  között
nyilvánosságra  hozhatja,  sokszorosíthatja,  terjesztheti,  nyilvánossághoz  közvetítheti  (pl.
bármely, tetszőleges honlapra felteheti) és kiállíthatja. 

A hiányosan kitöltött jelentkezési lapokat és a határidőn túl érkező alkotásokat nem fogadjuk
be. A beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni az alkotónak.

További információ: 
Wellisch Maya 
múzeumpedagógus, drámatanár, művészeti menedzser
E-mail: wellisch@mmgm.hu
Telefon: 06/1 363-1117/157
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