Cserépváralja település büszke arra, hogy az 1848-as szabadságharc csatazaja elől ide költöztették szülei
Munkácsy Mihályt (1844-1900). Mihály négyévesen került édesanyjával és testvéreivel Cserépváraljára.
Későbbi visszaemlékezéseiben Munkácsy így írt erről az időszakról:
„Ide fűznek legboldogabb gyermekkori emlékeim: öreg kastély, a kapu bolthajtásai alatt egész fegyvertár,
régi ágyúk – egyszóval minden, ami a gyermek- lélek kezdődő képzelőerejét foglalkoztatja.”

“Szeretnénk ha megyénk tehetséges fiataljainak megadathatna egy meghatározó élmény.”

DÍJAK
TAGSÁG
A rajzpályázaton részvevő gyerekek közül legfeljebb összesen 5 tanulónak lehetőséget biztosítunk arra,
hogy a Cserépváralján rendezett művésztelepen teljes jogú tagként 1 napot eltöltsön.
Továbbá igény szerint bekerül a Karakter Art Galéria alkotói Facebook csoportjába.
MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
A legjobb 25 pályamunkából a művésztelep ideje alatt kiállítást rendezünk. A kiállítás megnyitón a tanulók
a művészethez kapcsolódó igényes meglepetést kapnak.

A pályázat részletei
Kivételes lehetőség arra, hogy kiemelkedő kortárs festőktől tanuljanak, inspirálódjanak egy csodálatos
vidéken!

A pályázatra várjuk elsősorban BAZ megyei tanulók pályázatait az alábbi kategóriákban:
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1. kategória: 7-8. osztály
2. kategória: 9-10. osztály
3. kategória: 11-12. osztály
TÉMA:
Munkácsy Mihály
A pályamű kapcsolódhat Munkácsy életéhez, munkáihoz, életének valamely szakaszához, helyszínéhez stb.
(Az ötletelésben segítünk, itt az esemény hírfolyamában!)
MÉRET: "A3"
A RAJZPÁLYÁZAT menete:
Beadási határidő, 2019.06.15.
Beadási módja: elektronikusan, a Karakterart Galéria Facebook oldalán
A pályázó tüntesse fel: Nevét, osztályát és iskoláját

BÍRÁLAT
Az elbírálás 2 körben történik.
1. körben:
Elektronikusan várjuk a pályázatokat ide a Karakterart Galéria oldalára, az erre a célra létrehozott pályázati
felületre
/A pályázófelület nyitása 2019.05.01- történik meg!/
A bíráló bizottság tagjai:
Buday Mihály festőművész,
Zajácz Tamás bőrműves-iparművész,
Kolosai Katalin a Karakterart Galéria képviselője
Az elektronikusan beérkezett munkákból:
22 db kerül kiválasztásra a bizottság által
3 db közönségszavazat alapján
Ezek az alkotások kiállításra kerülnek a művésztelepen.
2. körben:
A kiválasztott 25 pályaművet kérjük eredetiben paszpartuval megküldeni a Karakter Alapítvány címére.
Az eredeti munkák elbírálása alapján max. 5 tanuló kapja meg a lehetőséget a művésztelepen való
részvételre.

FIGYELEM!
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A pályázónak vállalnia kell, hogy a munkát eredetiben 2019.06.30-ig eljuttatja az alapítványhoz kiállításra
kész, paszpartuval ellátott formában.
A Cserépváraljai Művésztelep időpontja, amelyen a díjazott tanulók résztvehetnek:
2019.07.26-2019.08.03
Kérjük, hogy a díjazott időben jelezze ha nem tud eljönni, mert akkor a lehetőséget más számára
biztosítjuk!!!!

További információ:
emailben: karakterart.galeria@gmail.com
telefonon: +36308370297
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