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A MANK NONPROFIT KFT. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

KÉPZŐMŰVÉSZEK SZÁMÁRA 

 

KÉP‒VERS 

Kortárs költők versei képkeretben 

 

A MANK Nonprofit Kft. a Magyar Költészet Napja alkalmából nyílt pályázatot hirdet a kortárs 

magyar költészet és képzőművészet népszerűsítése érdekében képzőművészek részére kortárs 

versek inspirációjára született művészeti pályaművek elkészítésére. 

 

A pályázat célja: 

A különböző művészeti területeken alkotó művészek (festőművészek, grafikusművészek, írók, 

költők) megszólítása és közösségé formálása, ezáltal a művészeti területek közötti összhang 

megteremtése. 

 

A pályázat témája: 

Pályázni lehet a Magyar Napló gondozásában megjelent Az év versei 2016, 2017, 2018, illetve 

Az év novellái 2016, 2017, 2018 antológiákban szereplő vers vagy novella inspirációjára 

létrejött önálló műalkotással. Egy pályázó maximum 3 művel (festmény, grafika, egyéb 

technika) pályázhat. Az elkészített mű mérete maximum 200 x 200 cm lehet.  

Az antológiák megvásárolhatók a nagyobb könyváruházakban, a Magyar Napló 

Könyvesboltban (1085 Budapest, József krt. 70., Nyitva: H–P 10–18 óráig), vagy 

megrendelhetők a www.magyarnaplo.hu/shop oldalon, illetve letölthető 1.000 Ft-ért 

ugyanerről az oldalról PDF formátumban. 

 

Pályázók köre: 

Pályázatot nyújthat be minden olyan képzőművész, mint magánszemély, aki már igazolhatóan 

önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.  

 

A pályázat kötelező elemei: 

A pályázatokat a kepvers@alkotomuveszet.hu  címre várjuk az alábbi mellékletekkel: 

- Jelentkezési lap (kitöltve, a pályázó aláírásával hitelesítve). 

- A pályázó szakmai önéletrajza maximum 2 oldal terjedelemben. 

- A műalkotás/ok/ bemutatása maximum 2 oldal terjedelemben (amely tartalmazza a 

pályaműv/ek/ műfaját, körülbelüli mennyiségét, méretét). 

- Az elkészült pályamű/vek/ digitális formátumban (maximum 2 MB méretben). 

Kérjük, az email tárgyában az alábbiakat tüntessék fel: KÉPVERS Alkotó neve (pl. KÉPVERS 

Minta Géza). A legnagyobb elküldhető állományméret üzenetenként: 6 MB. 
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A pályázat beadási határideje:  

2019. március 14. (csütörtök) 12.00 

 

A pályázat elbírálása: 

A beérkezett pályaműveket neves szakemberekből összeállított zsűri értékeli. A legjobb 

pályaművekből a MANK Nonprofit Kft. kiálltást szervez a szentendrei Műhely Galériában 

irodalmi rendezvény keretén belül. Az eseményen a meghívott írók, költők, képzőművészek 

részvételével elhangoznak a képekbe átemelt versek.  

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követően maximum 30 napon belül történik. A 

döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak az általuk megadott e-mail címre. A döntés ellen 

fellebbezésnek helye nincs. 

 

A pályázat díjai: 

I. helyezett díjai:  

- bruttó 100.000 Ft pénzjutalom 

- A 2019-es évben egy hétvége a Szigligeti Alkotóházban két fő részére, teljes ellátással. 

- Meghívás 2 fő részére a Magyar Napló Kiadó ünnepi könyvheti hajóútjára 2019. június 

15-én 19 órától. 

II. helyezett díjai: 

- A 2019-es évben egy hétvége a Zsennyei Alkotóházban két fő részére, teljes ellátással. 

- Meghívás 2 fő részére a Magyar Napló Kiadó ünnepi könyvheti hajóútjára 2019. június 

15-én 19 órától. 

III. helyezett díjai:  

- A 2019-es évben egy hétvége a Mártélyi Alkotóházban két fő részére. 

- Meghívás 2 fő részére a Magyar Napló Kiadó ünnepi könyvheti hajóútjára 2019. június 

15-én 19 órától. 

A nyeremények igénybevételére az Alkotóházak kapacitásainak figyelembevételével kerülhet 

sor. 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a kepvers@alkotomuveszet.hu címen. 

 

Az esemény a VERSMARATON rendezvénysorozat társrendezvénye a Magyar Napló 

Kiadóval és a Magyar Írószövetséggel együttműködésében.  
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Jelentkezési lap 

 

KÉP‒VERS 

Kortárs költők versei képkeretben 

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel vagy számítógéppel töltse ki!) 

 

A pályázó adatai:  

- Név:  

- Születési hely: 

- Születési idő: 

- Állandó lakcím:  

- Anyja neve: 

- Állampolgárság:  

- Adóazonosító jel: 

- TAJ-szám: 

- Személyi igazolvány szám: 

- Levelezési cím:  

- Telefonszám: 

- E-mail: 

- Számlavezető pénzintézet neve: 

- Bankszámla száma:  

- Devizaneme: 

- Külföldi bankszámlaszám esetén kitöltendő:  

o Bank SWIFT (BIC) kódja: 

o IBAN számlaszáma: 

 

Legmagasabb iskolai végzettség  

(kérjük az adott intézményt, szakot is megnevezni, ahol végzettségét szerezte): 

 

Jelenleg aktív tanulói jogviszonyban álló hallgatója valamely felsőfokú oktatási intézménynek 

(ha igen, nevezze meg)? 

 

 

Kelt: 

 

Pályázó aláírása 
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