
  
  
 

 

 

FELHÍVÁS KÉPZŐMŰVÉSZEKNEK 
A CreArt PROJEKT KERETÉBEN SZERVEZETT NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOKON 

VALÓ RÉSZVÉTELRE 2013‐BAN 
 

SZABÁLYZAT 
 

Hargita  Megye  Tanácsa  kiírást  hirdet  azon  képzőművészek  számára,  akik  szeretnék  bemutatni 
alkotásaikat a CreArt projekt keretében szervezett 2013‐as nemzetközi kiállításokon. Benevezhetnek azok 
a  képzőművészek  vagy  képzőművészcsoportok,  akik  Hargita  megyében  születtek,  vagy  itt  élnek,  és 
különböző műfajokban alkotnak (festészet, szobrászat, fényképészet, installáció, videoművészet, design, 
lenyomat stb.) 

Az alkotások eleget kell hogy tegyenek a kiírás követelményeinek és szabályzatának.  
 
 A benevezéshez szükséges leadandó dokumentumok: 

 Jelentkezési lap 

 A személyi igazolvány másolata 

 A képzőművészek önéletrajza 

 Az alkotások jellemzőit tartalmazó információk:  
‐ az alkotásokról készült fényképek (300 dpi‐s felbontásban, jpg, pdf vagy tif formátumban) 
‐  műszaki  adatok:  szerző,  az  alkotás  címe,  méret  (magasság  x  szélesség  x  vastagság, 
technika, keletkezés éve) 
‐ minden információt digitális formátumban kérünk (CD, DVD, USB) 

 
 A  jelentkezés határideje 2012. december 15. A  jelentkezési ügycsomót Hargita Megye Tanácsánál 

kell iktatni (530140, Csíkszereda, Szabadság tér 5., Hargita megye) 8.00–16.30 között. 
   
Hargita  Megye  Tanácsa  kinevez  egy  helyi  elbírálóbizottságot  a  képzőművészek  kiválasztására, 

amelyet Botár László képzőművész irányít, és három képviselőt foglal magában a művészetek és kultúra 
területéről, ugyanakkor a technikai személyzetet, a projektcsapat tagjait is beleértve.  
  
 A bizottság kiértékeli a benyújtott pályázatok mindenikét, szem előtt tartva azok szakmai minőségét és 

életképességét,  és  felelősséget  vállal  döntéséért.  Elbírálja  és  kiválasztja  a  legértékesebb  alkotásokat, 
majd kiállítja őket a Hargita Megye Tanácsa által működtetett csíkszeredai Megyeháza Galériában.  
Jelen felhívás az Európai Kulturális Együttműködési Program CreArt projektjének (Network of Cities for 

Artistic Creation) egyik tevékenysége. Lesz második szelekció is, amelyet a CreaArt hálózat tagjaiból álló 
bizottság  végez.  Ez  nemzetközi  zsűri,  melyben  a  projektpartner  országok  képviseltetik  magukat: 
Spanyolország, Románia, Olaszország, Hollandia, Litvánia, Portugália, Ausztria, Lengyelország, Norvégia. 
Ez a bizottság átnézi a pályázatokat, és kiválasztja közülük azokat, amelyek részt vehetnek az utazó CreArt 
Európai  Kiállításon  (the  travelling  CreArt  European  Exhibition).  A  kiválasztott  képzőművészek 
beleegyeznek  abba,  hogy  egynapos  műhelymunkákat  tartsanak  a  csíkszeredai  művészeti  iskolában, 
térítésmentesen. Abba  is beleegyeznek, hogy  az  alkotásaikat ne mutassák be más  kiállítási helyszínen 
Hargita  megyében  három  hónappal  a  Megyeháza  Galériában  tartott  rendezvényt  megelőzően  és 
követően.  Ugyanakkor  beleegyeznek  abba,  hogy  a  kiállításon  bemutatott  alkotásukat  Hargita Megye 
Tanácsának,  illetve  a  CreArt  projektnek  adományozzák.  Ezt  a  képzőművészeti  alkotást Hargita Megye 
Tanácsa választja ki, így az a CreArt projekt részévé válik. 



 
                             

      
      

Végül  a  kiválasztott  képzőművészek  beleegyezésüket  adják,  hogy  egy  éven  keresztül 
rendelkezésre  bocsátják  az  alkotások  egy  részét  –  nem  több  mint  25%‐át  a  Megyeháza  Galériában 
szervezett  kiállításon  bemutatottaknak  –,  hogy  ezeket más  rendezvényeken  is  bemutathassák.  Ezek  a 
kiállítások Hargita megyén  kívül  is  lehetnek, a  különböző  kulturális és művészeti  intézményekkel  kötött 
egyezmények  értelmében.  A  2013‐as  nemzetközi  kiállítások  helyszíne:  Valladolid  (Spanyolország),  Arad 
(Románia), Linz (Ausztria). 
 

A benevezés egyben a  jelen szabályzat elfogadását  is  jelenti. A  résztvevők  lemondanak minden 
követelésről a szabályzatban foglaltak szerint, az elbírálóbizottság elvárásainak megfelelően. 

 
 

Csíkszereda, 2012. Október 31. 
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Jelentkezési lap 
 
Alulírott,  (név)...........................................................................................,  .......  (életkor), 

.......................................................(lakhely),  ….....  (irányítószám).................  (város)........................................... 
(telefonszám).........................., ezennel benyújtom pályázatomat, hogy részt vegyek a 2012‐es kiíráson, amely azon 
helyi  képzőművészek  kiválasztását  célozza,  akik  szeretnék  bemutatni  alkotásaikat  a  CreArt  projekt  keretében 
szervezett  nemzetközi  kiállításokon  2013‐ban.  Az  ügycsomót  a  bizottság  kizárólag  arra  használhatja,  hogy 
kiértékelje a benyújtott pályázatot,  figyelembe véve annak minőségét és  fenntarthatóságát. A bizottság  felelős az 
alkotások  kiértékeléséért  és  kiválasztásáért,  valamint  ezek  kiállításáért  a  csíkszeredai Megyeháza Galériában.  Az 
ügycsomókat  a  kiválasztási  folyamat  végeztével  visszaküldik  a  képzőművészeknek,  ezek  Hargita Megye  Tanácsa 
Programok és Alintézmények Vezérigazgatóságán érhetők majd el. 
 

 
Csíkszereda, 2012. Október 31. 
 
Aláírás 

 
 
 
A jelentkező példánya 
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Jelentkezési lap 
 
Alulírott,  (név)...........................................................................................,  .......  (életkor), 

.......................................................(lakhely),  ….....  (irányítószám).................  (város)........................................... 
(telefonszám).........................., ezennel benyújtom pályázatomat, hogy részt vegyek a 2012‐es kiíráson, amely azon 
helyi  képzőművészek  kiválasztását  célozza,  akik  szeretnék  bemutatni  alkotásaikat  a  CreArt  projekt  keretében 
szervezett  nemzetközi  kiállításokon  2013‐ban.  Az  ügycsomót  a  bizottság  kizárólag  arra  használhatja,  hogy 
kiértékelje a benyújtott pályázatot,  figyelembe véve ennek minőségét és  fenntarthatóságát. A bizottság  felelős az 
alkotások  kiértékeléséért  és  kiválasztásáért,  valamint  ezek  kiállításáért  a  csíkszeredai Megyeháza Galériában.  Az 
ügycsomókat a kiválasztási folyamat végeztével visszaküldik a képzőművészeknek, ezek Hargita Megye Tanácsának, 
Programok és Alintézmények Vezérigazgatóságán lesznek elérhetőek. 
 

 
Csíkszereda, 2012. Október 31. 
 
Aláírás,   

 
 
Hargita Megye Tanácsának példánya 


