	
  

KÖZLEMÉNY
ArtDebut 2014
Fiatal képzőművészek pályázata

Harmadik alkalommal kerül sor a Pál Galéria pályázati kiírására
Harmadik alkalommal hírdeti meg a csíkszeredai Pál Galéria, az ezúttal
ArtDebut 2014 pályázatát.
Az ArtDebut 2014 fiatal, pályakezdő művészeknek szól azzal a céllal, hogy segítse szakmai
előrelépésüket, bemutatkozási lehetőséget biztosítva számukra. Már az első alkalommal
megszervezett pályázatra számos, igéretes pályamunka érkezett.

ArtDebut 2014
Szabályzat:
A jelentkezőket pályázatuk benyújtása alapján választjuk ki, melynek leadási határideje:
2014. május 15, 23:59 óra.
Pályázati feltételek:
A pályázaton indulhat minden 30 évnél fiatalabb alkotóművész, aki rendelkezik képzőművészeti
vagy iparművészeti diplomával. Pályázhatnak azok az alkotók is, akik most végzik mesteri
tanulmányaikat.
Műfaji kötöttség: nincs; festészet, grafika, szobrászat, installáció, street art, performansz,
video stb.
Téma:
• „Kezek” – legalább egy alkotást kötelezően ebben a témában kell külön bemutatni,
• további 10-15 szabadon választott reprodukció az elmúlt 2 év alkotásaiból.
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Méretbeli megkötés: az alkotások maximum 2 m méretüek lehetnek.
A pályázat díja:
• Egyéni tárlat 2014 június 2-12 időszakban a csíkszeredai Pál Galériában
• Az alkotót és munkáit bemutató PAG kiskatalógus
• A galéria honlapján és sajtóanyagaiban való jelenlét
A pályázat beadásának módja:
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton fogadjuk a Pál Galéria e-mail címére:
office@palgallery.ro

	
  
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
•
•
•

Szakmai önéletrajz
Reprodukció a „Kezek” témában
Képanyag (10-15 nagy felbontású reprodukció – min. 8MP (min. 200 dpi), jpg, png vagy
tiff kiterjesztésben, indokolt esetben videofelvétel).
Műtárgylista (a képanyagban szereplő művek adatai: a szerző neve, a mű címe,
mérete, készítésének éve, technikája)

A szakmai önéletrajznak tartartalmaznia kell a pályázó elérhetőségét (pontos címét,
telefonszámát, e-mail címét).
Második körben az elbíráló testület igényelheti az eredeti pályamunkák megtekintését.
Fontos, hogy a beküldött reprodukciók feleljenek meg a kiállíthatóság követelményeinek, azaz
keretezve - a grafikák, a pasztell és az akvarell képek keretezett üveglap mögött, vagy két
üveglap között - legyenek elhelyezve, illetve legyenek képakasztóval ellátva.
A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a kiállítás anyagát a helyszínre, a Pál Galériába
szállítja (Csíkszereda, Szász Endre utca 28.), továbbá biztosítania kell, hogy a kiállítás
törzsanyagát azok a munkák alkotják majd, melyek a pályázat anyagában szerepeltek.
Pályázatok beadásának határideje: 2014. május 15.-a, 23:59 óra.
A határidőn túl érkező pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
Regisztrációs díj: nincs.
Zsűri: Az ArtDebut 2014 kuratóriuma
ArtDebut 2014 díj
A zsűri döntése alapján, a pályázat nyertesét május 19-én hírdetjük ki.
ArtDebut Day
Május 31-én, egésznapos kiállításra kerül sor, ahol a „Kezek” témában született alkotásokból
szervezünk rendhagyó tárlatot. Ezen a napon lehetőség nyílik a résztvevő, pályázó alkotóknak a
bemutatkozásra, beszélgetésre, illetve a közönséggel való találkozásra egy sor különböző,
estébe nyúló program keretében.
További kérdések esetén, naponta 10 és 17 óra között a 0743 665 162 telefonszámon állunk a
pályázók rendelkezésére.
Pál Art Gallery
www.palgallery.ro
facebook.com/palgallery

