Főszereplő emlékeink
honismereti alkotópályázat
Az Ifjúsági Caritas Egyesület Főszereplő emlékeink címmel, képzőművészeti és irodalmi
kategóriákban honismereti alkotópályázatot hirdet felső tagozatosok, valamint
középiskolások számára. Kezdeményezésünk kapcsán a KatonaSuli programban résztvevő
oktatási intézmények kreatív gondolkodású diákjaira is számítunk. Bízva abban, hogy minél
több katonasulis kap kedvet a pályázathoz, részükre ösztönzésképpen külön kategóriát
hoztunk létre. Ez azt jelenti, hogy a beküldött pályamunkáikat tanulótársaikétól külön
értékeli és jutalmazza a bíráló bizottság.
A pályázat témája:
Nézz körül lakó - vagy szülőhelyed múzeumaiban, helytörténeti gyűjteményeiben vagy akár a
település utcáin, terein és válaszd ki a számodra legérdekesebb, legizgalmasabb tárgyat,
épületet vagy bármilyen helyszínt, amelyet fantáziád segítségével a história egy pillanatába
illeszthetsz és rajzold le, írd le számunkra: alkoss vele történelmet! Tedd egy jelenet
főszereplőjévé azt a kiállítási tárgyat, emléket, amelynek vitrinje előtt a legtovább szoktál
álldogálni, azt a köztéri szobrot, amelyre mindig felnézel, azt az épületet, amely lehet, hogy
felújításra szorul és semmi dísze nincs, ám neked mégis tetszik, hiszen már 150 éve
masszívan áll és tanúja a múló időnek.
Ha van időd, olvass utána „kedvencednek” vagy érdeklődj róla másoknál. Ha erre nincs
lehetőséged, akkor se légy rest: alkoss kiválasztott kedvenced köré eseményt, ágyazd a helyi
történelembe, találd ki, hogy milyen szerepe lehetett. Vagy írd le: miért rendhagyó
számodra, miért szereted, milyen emlékeid kötődnek hozzá? Ötleteidet bármilyen
képzőművészeti ágban várjuk és elfogadjuk. Írhatsz novellát, ál-mesét, újsághírt, amelynek
központjában a választott emléktárgy áll, de itt a lehetőség, hogy akár a róla szóló históriás
ének, vagy vers alkotásában is kipróbáld magad. Rajzolhatsz is, akár egyjelenetes grafikát,
akár többkockás képregényt, de a gyurmákból alkotott, beállított és lefotózott kép ötletéért
még pluszpontot is adunk.
Nem történelmi hitelességű ábrázolásokat és történeteket várunk, de természetesen a
bírálatnál szerepet kap, ha az adott pályázati téma „megközelíti” az ismert tényeket.
Egyetlen feltétel: a fantáziád ne lobogjon túl a valóság határain, azaz jelen pályázat
keretében nem sci-fi, fantasy, stb. pályaműveket várunk.

Pályázni lehet eltűnt, megsemmisült emléktárgy, vagy már lebontott épület
szerepeltetésével is, amelyek azonban pl. fényképen láthatóak, vagy a közösség őrzi
emléküket.
Fontos! Nem feltétlenül olyan tárgy, épület, stb. megjelenítését várjuk, amely a lakosság, a
közösség szempontjából jelentős, hanem amely SZÁMODRA fontos!
Lényeg tehát: bármilyen művészeti alkotást elfogadunk, amelynek ihletője a kiválasztott
tárgy (akár írásos emlék) vagy épület. A beküldött alkotásokat jellegük szerint soroljuk a két
kategória
egyikébe,
(képzőművészeti
és
irodalmi).
Az
alkotásodat
a
foszereploemlek@gmail.com elektronikus levélcímre várjuk. Kép esetén jpg, vagy pdf,
szöveges mű esetén word, vagy pdf kiterjesztésben.
Beküldési határidő: 2016. március 24. 24.00-ig – a Honismeret Napja.
Kérjük, hogy az üzenetben röviden írd meg neved, születési idődet és értesítési (levelezési
vagy elektronikus) címedet, valamint iskolád nevét. Az iskola megnevezése után
mindenképp írd oda: „KatonaSuli”. Telefonszámokat nem kérünk, a kapcsolattartásra
alapvetően az elektronikus levelezést használjuk. Továbbá írd meg, hogy az alkotásod
„főszereplő emléke” (tárgy/épület) hol található? Pl. emléktárgy esetén a városi múzeum
állandó kiállításában, épület esetében pedig leírhatod az épület címét. Ha az emléknek
további ismertetői is vannak, (pl. elnevezése) azt is megírhatod.
Az eredményekről a pályázókat március legvégén elektronikus levélben értesítjük.
Díjak korcsoportonként és kategóriánként:
1. helyezett: 8000 Ft-os könyvutalvány
2. helyezett: 7000 Ft-os könyvutalvány
3. helyezett: 5000 Ft-os könyvutalvány
4-10. helyezett: 3000 Ft-os könyvutalvány
A zsűrinek lehetősége van megosztott díjazásra is.
A díjazott alkotásokat – a díjazott előzetes jóváhagyásával – elektronikus kiadványban
tervezzük megjelentetni, amelyet minden pályázónak megküldünk.
Tájékoztatás, információ: ifjusagicaritas@gmail.com vagy telefonon: 30 / 650-8205.
Jelen pályázati felhívásunk részben megegyezik országos felhívásunkkal, amely megtalálható
a www.facebook.com/ifjusagicaritas internetes oldalon.
Pályázatunkat a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.
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