XVIII. Egri Csillagok Országos és Határon Túli
Tehetségkutató Rajzverseny
VERSENYFELHÍVÁS
Eger Megyei Jogú Város és az Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum,
Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
„EGRI CSILLAGOK” elnevezéssel, - immár - 18. alkalommal rajzversenyt hirdet 8. osztályos
ifjú alkotók részére.
Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének illusztrálása révén kutatja a tehetséges ifjú
diákokat, egyúttal lehetőséget kínál a tehetséggondozásra. A pályázat célja, hogy fejlesszük a
vizuális képzelőerőt, a rajzi kultúrát, amit a versenyprogram során fakultatív
műhelyfoglalkozásokkal segítünk elő.
Résztvevők köre: a versenyen részt vehet minden 14-15 év közötti (általános iskola 8.
osztály) gyermek, aki magyar vagy kettős állampolgársággal rendelkezik.

Első forduló: illusztráció beküldése. Határidő: 2021.

december 17.

Maximum 2 db illusztráció készítése a regény cselekményéből kiragadott jelenet
ábrázolásával.
Mérete: A/4
Technika: kreatív grafikai eljárások (linómetszet, papírmetszet, monotípia,
tuskimosás, vegyes technika).
Elbírálás szempontjai:
- alkalmazott technika nehézsége és adekvát használata
- választott jelenet ábrázolásmódja a regényben lévő leírásokhoz képest
- vizuális kommunikációs eszközök alkalmazása
- ötletesség, eredeti megoldások
Versenyből való kizárás:
- beküldési határidő be nem tartása
- nem a témának megfelelő alkotás
- nem a megadott méretben készült alkotás
Az első forduló értékelése után, a döntőbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról
a nevező intézmények 2022. január 05-ig elektronikus értesítést kapnak.
Második forduló (döntő): gyakorlati feladat a döntő napján: 2022. január 15. szombat
(Versenyt megelőző fakultatív tehetséggondozó foglalkozás: 2022. január 14. péntek)
A második fordulóra a legeredményesebb 50 pályázót hívjuk be, ahol az általános
iskolásoknak helyben kell megoldani egy feladatot, mely a regényből kiragadott
szöveges részlet illusztrációjaként kell hogy elkészüljön 120 perc alatt.
Elbírálás szempontjai:
- alkalmazott technika nehézsége és adekvát használata
- választott téma megjelenítése (stilizáció, karakterérzék)
- vizuális kommunikációs eszközök alkalmazása

-

térbeli viszonyok ábrázolása (tónusérték, perspektíva)
ötletesség, eredeti megoldások

Versenyből való kizárás:
- nem önálló munkavégzés
- nem a témának megfelelő alkotás
- nem a megadott méretben készült alkotás
Díjazás: az első három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül.
A zsűri fenntartja a jogot különdíj odaítélésére.
Verseny vándorserlegét viheti haza a legtöbb sikeres versenyzőt indító iskola (képviselője).
Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény postai úton
nem küldi vissza a nevező iskoláknak, hanem későbbi kiállításokhoz archívásra kerülnek. A
versenyzők a versenyen való részvétellel hozzájárulnak, hogy a pályaművek a kiíró
intézmény promócióiban szerepelhetnek, további szerzői jogaikról lemondanak.
A pályaművek beadásának módja: postai úton az iskola címére vagy személyesen
3300 Eger, Cifrakapu tér 24.
A pályamű hátoldalára az alkotó nevét és a pályamű címét kérjük feltüntetni.
A kitöltött Nevezési lapot a küldemény mellékleteként kérjük postázni.
A nevezési lap letölthető honlapunkról: www.eventus.hu

