Pályázat Petőfi Sándor élete és életműve tiszteletére
Tisztelt Művésznő, Tisztelt Művész Úr!
Az Országos Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös Város Önkormányzata és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
„Ezt üzeni nekem Petőfi” címen pályázatot hirdet kortárs képzőművészek, iparművészek számára – műfaji és
technikai megkötés nélkül – a költő tiszteletére.
A pályaművek témája: Petőfi élete, egyénisége, életműve, kultusza
Pályázni kiállításra kész, bármilyen képzőművészeti vagy iparművészeti technikával készült művel lehet,
festmények és grafikák (egyedi rajzok, nyomatok) paszpartúrázottan vagy keretezetten nyújthatók be. A múzeum
eszközkészlete lehetővé teszi, hogy az 50x50, 50x70, 70x100cm-es méretezésű műveket egységes keretekben
állítsuk ki. Ebben az esetben a múzeum a keretezést vállalja.
A beérkezett műveket zsűrizés után 2015. december 31-én a 19. Petőfi-szilveszter programjának részeként a 16
órakor díjátadással kezdődő kiállításon mutatjuk be az Emlékmúzeum emeleti galériájában.
Díjak: Országos Petőfi Sándor Társaság – 100.000 Ft
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum – 75.000 Ft
Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány – 75.000 Ft
Kiskőrös Város Önkormányzata – 50.000 Ft
A pályázat szakmai támogatója a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
A pályázatot 1985 óta – elsősorban évfordulókhoz kötődően – többször meghirdettük, és a Petőfi Szülőház és
Emlékmúzeumban e munkákból az országban egyedülálló Petőfi témájú kortárs gyűjtemény jött létre. Azt
tapasztaltuk, hogy a gyűjteményt szívesen fogadták külföldi és hazai időszaki kiállításokon. Az előkészítéssel és
szervezéssel járó teendőket – a gyűjtemény megismertetése céljából – a múzeum vezetése vállalta, és kész
vállalni a jövőben is.
A honlapunkon ugyan még nem a végleges formában, de látható a teljes képzőművészeti gyűjtemény.
Folyamatosan látható a 2014 márciusában felavatott Petőfi-kárpit. (a Magyar Képzőművészek Egyesülete 24
tagjának munkája)
A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 2014 szilveszterén felavatta a 3D-s képzőművészeti alkotások állandó
bemutatására alkalmas látványtárát, mely része a megtekinthető tárlatainknak.2
Az intézmény 2014-ben megkapta a „tematikus múzeum” besorolást. A múzeum 2015-ben sikeresen pályázott
egy 180m2 felületű képzőművészeti tömörraktárra, melyet szilveszterkor adunk át.
Bár a legutóbbi felhívásunkban azt prognosztizáltuk, hogy 2 évig nem jelenik meg újabb pályázat, a fenti
képzőművészeti eredményeink és sikereink motiválnak bennünket is, hogy a személyesen is megjelenő
művészek megbizonyosodjanak elkötelezettségünkről, és lássák, jó helyre került a munkájuk. Jelenleg
Magyarországon a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban található a legnagyobb, Petőfi témájú kortárs
képzőművészeti gyűjtemény, amely a művészek díjazott munkáiból, ajándékaiból és csekély mértékben vásárlás
során jött létre 1985 óta.
Ha Ön is úgy gondolja, hogy szívesen lenne jelen munkájával a múzeum szilveszteri kiállításán vagy a
gyűjteményében, és jó ügyet szolgálva önként gyarapítaná művével a minőségében és mennyiségében jelentős
Petőfi témájú kortárs mű-együttest, örömmel vesszük szándékát. Ez természetesen senkit sem kötelez, csak
lehetőség, és örülnénk, ha gyarapodhatna a gyűjtemény. A múzeum csak a zsűri véleménye alapján fogadja be az
alkotásokat.
A kiállítás december 31-től 2016. február végéig tekinthető meg.
Kérjük, hogy a pályázók juttassák el a pályaműve(ike)t a megadott címre, és a zárást követően március 31-ig
gondoskodjanak a visszaszállításról. Megoldható, hogy előzetes egyeztetés alapján december 4-én 11-14 óra
közötti időpontban a Petőfi Irodalmi Múzeum (1054 Budapest, Károlyi u. 14.sz.) portáján személyesen vegyük át
az alkotásokat, és egyeztetés alapján a kiállítás után ugyanoda szállítsuk vissza.) Amennyiben a munkájukat a
múzeumnak szánják, kérjük, ezt is (vagy a beadáskor vagy a nyitva tartás alatt) szíveskedjenek jelezni.
Esetlegesen felmerülő, a kiírásban nem érintett kérdéseikkel forduljanak a múzeum igazgatójához.
A munkák beérkezési határideje: 2015. december 4.
Cím: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.
Szakmai zsűrizés és a díjak oda ítélése – a MAOE-val történő együttműködésben – december 10-én.
Tisztelettel kérjük, hogy telefon, illetve E-mail elérhetőséget is adjon meg.
Értesítés küldése: 2015. december 14-én.
(információ: petofimuzeum@koroskabel.hu , 06-78-312-566/ 06-20-4574006)
A kiírók nevében eredményes pályázást kívánva tisztelettel
Kiskőrös, 2015. szeptember 22.
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