
Labirintus – a lélek alaprajza  

KREATIVITÁS PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

 

Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 
2019. július 29. – november 8. között. 

A pályázat célja: ösztönözni a magyarországi és határon túli középiskolás hallgatókat a 

kreatív önkifejezésre. 

A pályázat témája: Labirintus – a lélek alaprajza 
A labirintus egy ősi élet-diagram, amelyben találkozik a káosz és a rend, a szabad akarat és 

elrendeltség egymást értelmező lehetősége. Az idők során több labirintus típus alakult ki, 

illetve olyan útvesztőformák, amik a labirintusok mintáját bontották meg. A labirintusban az 

út vezet! Gyakorlatilag nem tudsz eltévedni, mert nincsenek benne elágazások, ahol dönteni 

kell. Ennek dacára, az eltévedés élményét át tudod élni benne! Az útvesztőben a döntéseid 

vezetnek! Az útvesztőben elágazások vannak és valóban eltévedhetsz, ha rosszul döntesz! 
A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny. 

A pályázat kiírója és szervezője: PILLANAT Művészeti Alapítvány (Budapest) 

 

Pályázati kategóriák: 
 1. Vizuális kategória: kísérleti grafika, alkalmazott grafika, fotó. 

 2. Audiovizuális kategória: mozgó grafika, animáció, videó, videoklip, improvizáció 

és alternatív művészet. 

A verseny platformja: a PILLANAT Művészeti Alapítvány Facebook 

oldala www.facebook.com/pillanatma 
 
A pályázat menetrendje: 
2019. július 27. – pályázat meghirdetése 
2019. július 29. – alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, valamint a Facebook 

szavazás elindítása 
2019. november 8. – alkotások beküldésének vége 
2019. november 10. – a szavazás lezárása 
2019. november 22. – nyilvános eredményhirdetés és a díjak átadása 

A szervezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben kitolják a szabályzatban lefektetett 

határidőket. 

Díjazás: 
 1. Közönségdíj: 

a legtöbb FB szavazatban részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától 

függetlenül: művészeti kiadványok és eszközök 10000 ft értékben. 

 2. Szakmai díjak: 
Kategória I. díj: Művészeti kiadványok és eszközök 15000 ft értékben. 

Kategória II. díj: Művészeti kiadványok és eszközök 10000 ft értékben. 

A díjak, oklevelek átadására és a kiválasztott munkák kiállítására a verseny 

zárórendezvényén kerül sor. 

  

A zsűri összetétele: 
Somody Beáta iparművész 

Szarvas Ildikó képzőművész 
Katona György festőművész 

  

https://www.facebook.com/pillanatma/?__xts__%5B0%5D=68.ARCKzTt4oqDZyQ-lY_qQF0aV0VnOqzoF7MeZcDRyiN9G7guP27qlvBYWp1nZxwd_N-wpmhMhvvWGeCa-sQ2ucmC_x-xmJa67yOAWdOwYxMcH_HdlMdtD_dbnjf4wQbvGW7tPuzeFo-P52xVQ04q0s1XzQLE4vgfzyfVLcsCfDN3jUhZOvNvctv4i1fIIdX4KHAlxl1kCO_QyUjNhn5YqSnr6Tk-Kx6xL4zOiSy7cZe9YEv1P2e3N1cfMmzNs4mhfnubG0Z-PO0OzrgMLd-LcHqC6e12WvVARLSI_S59TH7WnkrZwP-JqMB4bQWBR3tScZipdHsnG5nprADyyB-I59KVnjC3MZwELOmI6WHBhBMCH0XItEg&__xts__%5B1%5D=68.ARAHGkS8Iv2upeH56NhR7eLEJHVkz1Mn2_miH-HR4lIubpjQDsu2oZfX2LKaielIAz_9tDdtOoXQ_NwKsBPnr1crGiapP0pXZZFycEXqJMj0eZlH-PirdWDN2np6AxSqZjq_82j7lFNtPTZJ9jtsHT_E0QAtIhLBYtpa2ZHo9Cnlve6GLU3i-va6pZEeFcSBKy52ZOI93OpYJEZHp22VLP1kUniRpdv5l3X7iSK9X7hTPCoC7o0Wz5bUC_FgBS__-s16q3Pwsp4YHvafpRZ4gB3NhChxzFMVf_iN3Vyn609238WdD-Xi_qb82wA6Dmh2Hkmk&__tn__=K-R&eid=ARDu4omsNF8aY2X1P7t1mVoJ6eU1HEYQlvvZg_Ni8bgRuQd5seSPn17Uqn8HSbcIWEAPJ1IV65CY4BIX&fref=mentions


A pályamunkák formátuma 
VIZUÁLIS KATEGÓRIA 

 1. Kísérleti grafika 

Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, 

vagy egyedi művészi grafikák. • Méret: maximum 70×50 cm • Tartalmi feltétel: a 

beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiíráshoz. • Beküldés formátuma: JPG, 

150 dpi felbontásban. 

 2. Alkalmazott grafika 

Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát 

műfajban. • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a 

témakiírásba. • Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon 

választott szlogennel. • Méret: kizárólag 70×50 cm. • Beküldés formátuma: JPG, 150 

dpi felbontásban. 

 3. Fotó 

Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér 

fényképek. • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a 

témakiírásba. • Méret: maximum 70×50 cm. • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi 

felbontásban. 

AUDIOVIZUÁLIS KATEGÓRIA 
 Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, 

improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc. • Tartalmi feltétel: a beküldött 

munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba. • Beküldés formátuma: audiovizuális 

formátumok (mp4, avi stb.). 

  

A pályázatok benyújtása 
 1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő 

szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el 

a szarvasildi@pillanat.org címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak. 

 2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot, az 

alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki): 

• név • elérhetőség (e-mail, telefonszám) • személyi igazolványszám • a jelentkező 

oktatási intézményének pontos adatai (név, cím) • pályamunka címe • nevezési 

kategória (kategóriák) • nyilatkozat 

 3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni. 

 4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben 

értesülnek a döntésről. 

 5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre 

alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel. 

Jelentkezesi urlap_Labirintus palyazat 
LABIRINTUS_Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak 

  

A díjak átvétele és az alkotások bemutatása 
 1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében, 

személyesen vehetik át díjaikat a verseny záró rendezvényén. 

 2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas 

pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek. 

 3. Az átadóünnepségen interaktív kiállítás nyílik a díjazott, illetve a zsűri által javasolt 

alkotásokból. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwetransfer.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR39_fPl1JVmfSeNLwYBKelxOdrnLIp0taiQttSnhBQLiQeOGa8SAaaZMCU&h=AT19qarYE0ssGZHOEzFHhXNnOCQaGakKUW21LQ2jOpxpCGjHoiI9tW8LGR6sIKlGq70B7YYn1aSmmBY3x_a0FrjL-D01XPslMJAeQeyxC5ap_SvTyaaJI3_Oc17YlknQTm0XUEIBImR0qjcVeR07TzHL-GHopKHVr7ejf0n1G6inOZxNhoNK9cMxDPdmqn6p5Q8oz5pCoi61EtCQuz4J7BWVesSk_eWAqbfUIdj0i_llnejn20tRYCZ6rmDfug1zb-yazSqgyyFzabEat63HQehkJWWzEV3GMDrrPpyMvb-UowrsRzqbAIJWbC33Hz1WURA-nTTJlHCNXMQlAHPAG121wm1KnTdBIbi1IRKkMugDecMvvc1wF0QBEEEsuTk9Ot-l72xVok4J99DXLitQtmQCtrKtTbUiYdBf7vk0i1CVyFN4K1vD7dPU6eWgaV1UcNbYA2-h4G6yEowL7epMTYyciG8miWBPWpuJS56Z7LCPLGoQaxddebcnKp90ccqJy82bDBf0Gnbdp4xz0TV_qap2h4dtPL5ZmIBi3IiawiTS72MD6P5u-2gWfxGiHhvYddYdMlMx4kOKszA-FyvpwhciBRHYng
http://www.pillanat.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/Jelentkezesi-urlap_Labirintus-palyazat.pdf
http://www.pillanat.org/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/LABIRINTUS_M%C5%B1v%C3%A9szeti-kreativit%C3%A1s-verseny-k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1soknak.pdf


A kiállítás és a díjátadó ünnepség helyszíne: 
Massolit Books & Café galériája (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 30.) 

A programot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata támogatja. 
 


