
Felhívás 

„Láss Petőfi szemével!” képzőművészeti pályázat 

A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága „Láss 

Petőfi szemével!”címmel képzőművészeti pályázatokat kíván hirdetni a közép-dunántúli 

régióban, több kategóriában és több életkori csoportban. A pályaműveket elsősorban Fejér-, 

Komárom-Esztergom - és Veszprém megyéből várjuk, de befogadunk más megyéből való 

alkotásokat is. 

Az elkészült művek inspirációi Petőfi Sándor művei. 

A/ Képregény pályázat  

Képregény készítése Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményéhez. Választható 

fejezetek: 11.-12.-13.-14. és 15. fejezetek. 

 

A pályázók köre: Általános iskola felső tagozata és középiskolás életkori kategóriában, 

egyéni alkotók és alkotóközösségek számára meghirdetett pályázat. 

A pályázatban nincs technikai megkötöttség, a képregény oldalainak száma páros legyen, 

témájában igazodjon az adott fejezethez. 

Várjuk az elkészült oldalakat színes vagy fekete-fehér kivitelben. 

 

Az elkészült pályaműveket az OMSZI által delegált szakértő zsűri bírálja, s az első három 

helyezett díjazásban részesül. A legjobb alkotásokból nagyméretű, szabadtéren is felállítható 

képregény készül.  

 

B/ Fotó és film pályázat 

 

Mobiltelefonnal, digitális fényképezőgéppel készített fotók, fotósorozatok, kisfilmek, 

animációk készítése Petőfi Sándor tájköltészetének inspirációjára. 

 

A pályázók köre: 12-23 éves korosztály számára, egyéni alkotók és alkotóközösségek részére 

meghirdetett pályázat. 

Fotókat és fotósorozatokat (maximum 5 kép) várunk, maximális méret A/3-as. 

A kisfilmek, animációk maximális hossza 5 perc.  

 

Az elkészült pályaműveket az OMSZI által delegált szakértő zsűri bírálja, mindegyik témában 

az első három helyezett díjazásban részesül. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotások kiállításra 

kerülnek, illetve levetítjük őket a pályázat értékelő rendezvényén.  

 

C/ Tájképfestmények – Petőfi Sándor verseinek inspirációjára. 

 

14 éves kortól, egyéni alkotók és alkotóközösségek részére meghirdetett pályázat. A 

művekhez az inspirációt Petőfi Sándor költészetéből merítsék. 

 



A pályázatban nincs technikai és méret megkötöttség. 

Az elkészült pályaműveket az OMSZI által delegált szakértő zsűri bírálja, s az első három 

helyezett díjazásban részesül. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotások kiállításra kerülnek. 

 

A kiállításon a három kategóriába érkezett és a zsűri által bírált művek legjobbjai 

mutatkoznak be. A megnyitón kerül sor a pályázati kategóriák díjazására és az elkészült 

filmek vetítésére. 

 

A kiállítás egy hónapig tekinthető meg, majd vándorkiállításként a régió több településén is 

bemutatkoznak az alkotások a 2023. július 1-től 2023. október végéig. 

Jelentkezési határidő: 2023.02.13. 

Beadási határidő:2023. 05.15. 

A zsűri időpontja:2023.05.18. 

A kiállítás megnyitójának tervezett időpontja: 2023.06.01. 

 

Jelentkezési felület: https://forms.gle/QDsXr8jpFNmWERok7 

További információ: Sevella Zsuzsanna, 20/5846401, zsuzsannasevella@gmail.com 

Eredményes pályázást kívánunk! 
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