Pályázati felhívás
A Minerva Művelődési Egyesület és az Erdélyi Művészet folyóirat
ARS LONGA
pályázati programjának felhívása
Az ARS LONGA program művészettörténészek, kritikusok és művészeti írók számára
hirdet pályázatot. Továbbá pályázhatnak egyetemi hallgatók (alap és mesteri
fokozat).
Felső korhatár: 2019. január 1-jéig be nem töltött 40 év.
Pályázni csak elektronikus úton, PDF formátumban beküldött, magyar nyelvű
pályaművel lehet.
A beküldött pályaműveket szakemberekből álló bizottság bírálja el, és a sikeres
pályázók között három díj kerül kiosztásra:
Ars Longa – Kelemen Lajos díj: 750 RON
Ars Longa – Biró József díj: 500 RON
Ars Longa – B. Nagy Margit díj: 250 RON
Egy pályázó csak egy pályaművel jelentkezhet.
A pályamunkák olyan hosszabb lélegzetű tanulmányok, dolgozatok kell legyenek,
amelyeknek tárgya az – egykori, vagy kortárs – erdélyi művészet. Értelemszerűen
az Erdélyben született, de innen elszármazott – ma élő, vagy néhai – művészekről,
illetve azok munkásságáról szóló pályaművek is ide tartoznak.
Korszakmegkötés nincs.
Elvárások:
– törzsszöveg terjedelme:
Minimum 20 000 karakter, maximum 40 000 karakter (szóköz nélkül);
– hivatkozások:
A törzsszövegben a hivatkozásokat számmal (felső index) jelezzék, amelyeket a
törzsszöveg végén Jegyzetek címszó alatt oldjanak fel;
– képanyag:
Minden beküldött pályamű maximum 10 képet (fotó, rajz) tartalmazhat. Ezeket
vagy a törzsszövegben, vagy a Jegyzetek után helyezhetik el. Bármelyik esetet
választják, a képek számmal (például: 7. kép vagy 7. ábra) és képaláírással
(például: Nagy Imre: Apor Mária portréja, olaj, vászon, 50x30 cm, 1963) legyenek
ellátva.
A pályázó azzal, hogy pályamunkáját benyújtotta, automatikusan felelősséget vállal
azért, hogy a beküldött pályamű nem jelent meg sem részben, sem egészben sem
nyomtatott, sem pedig elektronikus formában, de fordításban, más nyelven sem.
A pályázó azzal, hogy benyújtotta pályamunkáját, automatikusan beleegyezik abba,
hogy a műve a Minerva Művelődési Egyesület által kiadott Szabadság napilapban

és/vagy az Erdélyi Művészet folyóiratban, illetve az ezek által működtetett digitális
felületeken megjelenjen.
A pályázathoz, külön mellékletként, a következőket szükséges csatolni:
– a pályázó rövid szakmai életrajzát (PDF formátum);
– a pályázó elérhetőségét: telefonszám, e-mail cím, postacím (PDF formátum);
Azoktól a pályázóktól, akik még egyetemi hallgatók (alapképzés és mesteri
fokozat), kérjük a szakirányító tanár ajánlását is (PDF formátum).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. október 15., éjfél.
A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A nyerteseket a szervezők időben értesítik az eredményről, valamint a díjátadás
formájáról. Eredményhirdetés 2018. november 15-én.
A pályázati program kurátora Szuszámi Zsuzsa, aki az esetleg felmerülő, pályázattal
kapcsolatos kérdésekre is válaszol, a 0740-161335 telefonszámon, munkanapokon
18 és 20 óra között.
AZ ARS LONGA pályázatra a pályaműveket és az ahhoz szükséges mellékleteket az
arslongaxxi@gmail.com címre kérjük elküldeni.
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