
 

 

Országos Bartók Képzőművészeti Pályázat 

 

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Bartók Béla, zeneszerző és 

zongoraművész tiszteletére képzőművészeti pályázatot hirdet az alapfokú művészeti iskolák 

tanulóinak, több korcsoportban. 

A pályázat célja: Bartók Béla, zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató életpályájának és 

műveinek, tágabb tanulói körben való megismertetése és komplex művészeti feldolgozása az 

alapfokú művészeti iskolákban, a művészeti ágak együttműködésével. 

A pályázók köre: alapfokú művészeti iskolák tanulói (a négy művészeti ág tanulóinak, 

országosan) 

Korcsoportok: 

A képzőművészeti pályázatot a tanulók életkora szerint, négy korcsoportban hirdetjük meg: 

I. korcsoport: 6-10 évesek 

II. korcsoport: 11-14 évesek 

III. korcsoport: 15-18 évesek 

IV. korcsoport: 19-22 évesek 

Pályázat témája: 

Bartók Béla, zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, egyik művére - a tanuló által 

megismert és választott zeneművére, képzőművészeti illusztráció készítése és/vagy életkor 

szerint választott zenemű hatására, tanulói képzőművészeti alkotás létrehozása.  

A pályázatot három képzőművészeti - egyéni tanulói kategóriában hirdetjük meg: 

- grafika 

- festészet 

- szobrászat 

Az alkotások a pályázati kiírásban leírtak szerint, az országban két helyszínen (Budapest, Baja) 

is beadhatók és postai úton is beküldhetők. 

A pályamunkák beküldésének/beadásának módja: 

Beküldési (postára adás) és a személyes beadási határidő: 2017. február 10., péntek. 



Postázási cím: Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Képzőművészet tanszak, 

1153 Budapest, Bocskai utca 70-78. „MZMSz - Országos Bartók Képzőművészeti Pályázat”-ot 

kérjük, írják rá a csomagküldeményre. 

Személyes beadás két helyszínen: 

Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, képzőművészet tanszak, 1153 Budapest, 
Bocskai utca 70-78. (+36) 1 / 271-08-42 vagy (+36) 30 / 995 2469 Kapcsolattartó: Kissné 
Breczek Margit 

Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, VIZU - képző- és iparművészeti ág, 6500 Baja, 

Deák Ferenc utca 8. (+36) 79 / 321 845, Kapcsolattartó: Majorcsicsné Ujjady Krisztina, igh. 

Az alkotások a kategóriákon belül, bármilyen szabadon választott grafikai, festészeti vagy 

szobrászati technikával, anyagokkal készülhetnek. A grafikai és festészeti pályaművek 

maximum mérete: 50x70 cm. Paszpartu nélkül kérjük a pályaműveket! 

A beadott/beküldött szobrászati alkotások maximum mérete: 70x70x70 cm. 

Az iskolák korlátlan számú alkotást beküldhetnek, amelyhez egy összesítőt kérünk. 

Minden alkotás hátoldalára, kérjük, írják rá (olvashatóan): a tanuló nevét, életkorát 

(betöltött életév száma), alapfokú művészeti iskola nevét, címét, elérhetőségét, felkészítő 

tanár nevét, elérhetőségét (e-mail, telefon) és a pályaművet ihlető, Bartók zenemű vagy 

népzenegyűjtés címét (forrását), illetve a beküldött/beadott gyermekalkotás címét (a 

gyermekalkotás címének megadása nem kötelező, de a Bartók művet, kérjük, írják rá a munka 

hátoldalára).    

Egy-egy tanuló, maximum két alkotással pályázhat (az ezen belüli sorozat, maximum 3 

alkotásból állhat, a sorozatot egy munkaként értékeli a zsűri). 

Díjazás: 

Képzőművészeti kategóriák és korcsoportok szerint, szakmai zsűri döntése alapján díjazzuk a 

tanulói alkotásokat - emléklapokkal, oklevelekkel, képzőművészeti ajándékokkal, könyvekkel, 

művészeti albumokkal. 

Ünnepélyes díjátadó tervezett időpontja: 2017. március hónapban, Budapesten, komplex 

művészeti rendezvényhez kötődve, amelyről a nevező iskolákat elektronikus levélben 

tájékoztatjuk. A díjazottak alkotásaiból képzőművészeti kiállítást és a lehetőségek szerint, 

digitális anyagot szerkesztünk (archiválás, fotók, CD vagy katalógus és országos 

vándorkiállítás). 

További részletes információ, telefonon és/vagy e-mailben: Kissné Breczek Margit (MZMSz 

elnökhelyettes, képző- és iparművészet) (+36) 30 / 995 2469, breczekmargit@gmail.com 

Minden pályázónak és felkészítő tanárnak eredményes felkészülést kívánunk! 

Budapest, 2016. november 30. 

MZMSZ, Képző- és Iparművészeti Bizottság, Rendezők 


