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A jövő gyermekei 

Moravcsik Alapítvány – Budapest Art Brut Galéria  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Művészeti képzést folytató, és művészeti képzésben részt vett 

alkotók részére 

2019. december 27 – 2020. február 3. 

 

A Moravcsik Alapítvány a Budapest Art Brut Galériával közösen pályázatot hirdet 

művészeti képzést folytató és művészeti képzésben részt vett alkotók részére „A jövő 

gyermekei” címen.  

A pályázat apropót ad arra, hogy az alkotók összemérhessék képességeiket, 

publicitási lehetőséget kapjanak, illetve az önkifejezés szellemében inspirációt 

nyerjenek.  

 

A PÁLYÁZAT HÁTTERE 

A Galéria elsősorban art brut, outsider alkotók és művészetterápiás műhelyek számára 

biztosít bemutatkozási lehetőséget. Küldetése, hogy a pszicho-szociális 

fogyatékossággal élő személyeket érintő társadalmi szemlélet és előítélet kedvező 

irányú változtatásához, valamint a kulturális és művészeti életben való 

esélyegyenlőség megteremtéséhez járuljon hozzá programjaival. A társadalmi 

tudatformálásban jelentős szerepe van az érintetteknek, a személyes példamutatásnak, 

a pozitív példák bemutatásának.  

Jelen pályázat a Galéria tudatformáló és tehetséggondozó programjának részét képezi. 

 

PÁLYÁZHAT:  

Az az alkotó,  

- aki Magyarországon vagy más országban művészeti képzésben vesz vagy vett 

részt (a művészeti képzés kategóriájába beletartoznak a szakképzésben, OKJ 

képzésben, szakiskolában illetve egyetemi képzésben résztvevők és részt 

vettek egyaránt) 

- akinek életkora 14-30-közötti 

 



 
 

2 
 

PÁLYÁZAT PARAMÉTEREI 

- Pályázat témája: A pályázat a fiatal alkotók jövőképét kívánja reprezentálni. 

Ennek tükrében az alábbi 5-témakörön belül lehet pályázni: 

o Közösség – hogyan képzeli el az alkotó a közösség alakulását a 

jövőben 

o Klíma – a klímaváltozás lehetséges hatásainak bemutatása a 

jövőben 

o Integráció – lehetséges integrációs folyamatok és hatásuk a 

társadalomra 

o Érték – mi számít majd értéknek a jövőben? 

o Változás – tágan értelmezhető témakör, érvényes lehet az életmód, 

a társadalom vagy az egyén vonatkozásában  

Olyan alkotásokat várunk, amik az elmúlt 3 évben készültek. 

- Műalkotások száma:  

Minden pályázó maximum három egyedi képet vagy sorozatot küldhet be (a 

sorozat legfeljebb három képből állhat, a sorozat egy képnek számít). 

- Technikai, műfaji megkötés nincs. Lehet festmény, rajz, grafika, fotó, 

installáció, térbútor, szobor, fényfestés, számítógépes program, animáció, 

videó, zenemű stb. 

- Beküldhető alkotások mérete:  

A helyi adottságok, felfüggesztési lehetőségek miatt: 

o síkfelületnél: maximum  200 x 300 cm; 

o térben elhelyezhető nagyobb installációnál, kisplasztikánál: 1m2, 

maximális tömeg: 10 kg. 

- Az alkotásokat kiállításra készen, paszpartuzva, keretezve kérjük leadni. 

Digitális munkák esetén a pályázót kérjük, a beküldés előtt konzultáljon a 

Galéria munkatársaival a technikai feltételekről, vagy biztosítsa a mű 

kiállításához, megjelenítéséhez szükséges technikai eszközöket (projektor, 

digitális képkeret stb.). 

- Az alkotások hátoldalára kérjük felragasztani vagy nyomtatott nagy betűkkel 

ráírni: 

o alkotó neve, 

o alkotás éve, 
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o alkotás technikája, méretei, 

o alkotó elérhetősége (telefonszám, e-mail cím), 

o alkotó folyamatban lévő vagy már elvégzett művészeti képzésének 

helyszíne. 

- Kérjük, amennyiben a kiállításra szánt munka több részből áll, mindegyik 

darab hátoldalán legyen feltüntetve a név és elérhetőség, valamint a 

pályázati anyag csomagolását is lássák el a szükséges információkkal! 

 

SZERZŐI JOGOK 

A pályázó írásban elismeri és szavatolja, hogy az általa készített műalkotások szerzői 

joga őt illeti, és a pályázatra beadott művekkel kapcsolatban harmadik személynek 

semmilyen szerzői jogi, vagy egyéb jogosultsága, illetve igénye nincsen. Ha a 

beküldött alkotások szerzői joga mást illet, az érintett személy hozzájáruló 

nyilatkozatát a pályázó a Moravcsik Alapítványnak köteles megküldeni. Amennyiben 

a pályázatra beadott mű eredetisége kétséges, a Moravcsik Alapítvány felhívására a 

pályázónak bizonyítania kell annak eredetiségét. A pályázó nyilatkozik és elismeri, 

hogy a Moravcsik Alapítványhoz beérkezett bármely szerzői jogi igény teljesítéséért 

helytállni köteles, illetve, hogy a Moravcsik Alapítványt mentesíti bármely ilyen 

kötelezettség teljesítése alól. 

 

A beadott alkotások a szerző kizárólagos tulajdonát képezik. A pályázó a mű 

beadásával hozzájárul, hogy a Moravcsik Alapítvány a pályázatra beadott munkákat 

digitális formában rögzítse, felhasználja publikáláshoz külön térítés és engedély 

nélkül.  

 

ADATVÉDELEM 

A Moravcsik Alapítvány a pályázóknak a birtokába került adatait bizalmasan kezeli, 

azokat harmadik személynek nem adja ki. A pályázó elfogadja, hogy a műveket bíráló 

bizottság döntése végleges és nem megfellebbezhető. 

A Szervező nem vállal felelősséget a pályázók téves adatszolgáltatásáért, elveszett 

regisztrációkért, valamint technikai problémákért. 

 

RÉSZVÉTEL, DÍJAZÁS 

Nevezési díj: 5.000.- Ft 
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A nevezési díjat fizethetik átutalással vagy készpénzben a helyszínen. Átutalás esetén 

a közlemény rovatba kérjük feltüntetni az ALKOTÓ NEVÉT és azt, hogy 

MORAVCSIK ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI DÍJ. 

 

Számlatulajdonos megnevezése: Moravcsik Alapítvány 

Számlaszám: K&H 10200902-32710870 

 

A nevezési díj befizetését igazoló bizonylatot és a pályázaton való részvételhez 

szükséges kitöltött nyilatkozatot személyesen a Budapest Art Brut Galériában kell 

leadni nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig, 10-18 óráig). 

 

Elbírálás: A válogatás nem nyilvános. 

 

Díjazás: A legjobbnak ítélt pályázók csoportos kiállítási lehetőséget kapnak a 

Budapest Art Brut Galériában. A szervezők célja, hogy közösséget építsenek, és 

publicitási lehetőséget biztosítsanak az alkotóknak. 

 

UTÓGONDOZÁS 

Az átadás és a visszaadás közötti időben a beadott alkotásokért a Moravcsik 

Alapítvány – Budapest Art Brut Galéria teljes felelősséget vállal. 

A Szervezőknek sajnos nem áll módjában a be nem válogatott alkotásokat 

visszapostázni, 2020. május 30-nál tovább őrizni. Ezért megkérjük a Pályázókat 

ennek tudatában pályázzanak, és a projekt lezárását követően gondoskodjanak 

alkotásaik elszállításáról. A pályázók pályázatukkal egyben hozzájárulnak, hogy a 

beküldött alkotásaikat, informálást követően további helyeken is kiállíthassák a 

szervezők. 

 

FONTOSABB IDŐPONTOK 

- Beküldés határideje: 2020. február 3. hétfő, 12:00 

- Beküldési módja:  személyesen  

o Síkfelületnél - Budapest Art Brut Galéria (1082 Budapest, Üllői út 60-

62.) 

o Térbeli alkotásnál - Moravcsik Alapítvány 2. telephely (1083 

Budapest, Baross utca 119.)  
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- Figyelem! A határidőn túl érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni. 

- Megnyitó: 2020. március 24. kedd, 18-óra 

- Kiállítás megtekinthető: 2020. május 5. keddig, a Budapest Art Brut Galéria 

nyitvatartási idejében (hétfőtől péntekig, 10-18 óráig). 

 

Pályázattal kapcsolatos bármilyen információ kérhető: 

Csák Alíz Anna, művészeti vezető, a kiállítás kurátora 

- E-mail: bpartbrut@moravcsikalapitvany.hu 

- Telefon: +36-20-663-2875 

mailto:bpartbrut@moravcsikalapitvany.hu

