
„...fogalmunk se volt róla, és 
megszületett a HALANDZSA, 
a világ legtisztább nyelve, 
mely csak szavakat ismer, s 
a beszélő vagy hallgató tet-
szésére bízza, mit gondoljon 
s mit értsen a szó mögött! ...”

Karinthy Frigyes (Kire hasonlít Pistike / Mint vélgaban)

8 .  O R S Z Á G O S  G R O T E S Z K  T R I E N N Á L É

A rendezvény fő támogatója:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

A címoldal Vágner Mátyás festőművész alkotásának
felhasználásával készült.



A Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület meghirdeti a
 

8. Magyar Groteszk Képző- és Iparművészeti pályázatot
 
A pályaművek beadásának központi helye:
AGÓRA-Együd Árpád Kulturális Központ
7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.

A beadás időpontja: 2012. április 1-10.

Országos begyűjtő hely: 
Budapest . A konkrét helyszínről és időpontról 2012. március elejétől a Kapos Art 
weboldalán tájékozódhatnak.
www.kaposart.hu

A pályázaton részt vehet minden képző- és iparművész, művészeti irányzat és 
műfaji megkötöttség nélkül.

A magyarországi művészek mellett határon túli alkotók részvételét is várjuk.
Tervünk a hazai és határon túli magyar kortárs irodalomhoz való szorosabb
kapcsolódás, ennek megfelelően várunk groteszk irodalmi műveket is, amelye-
ket a katalógusban bemutatunk.
 
A beérkezett munkákból Kaposváron, az AGÓRA-Együd Árpád Kulturális Köz-
pont Vaszary Képtárában nyílik kiállítás  2012 május és augusztus között.
A kiállítás a Festők városa Hangulatfesztivál kiemelt programjaként kerül meg-
rendezésre.
 
 
Pályázati feltételek:
 
A műveket kiállításra kész állapotban kérjük beküldeni,
- a beküldhető művek száma műfajonként 3 db,
- a sorozat egy műnek számít, a darabszámot a zsűri korlátozhatja,
- a törékeny állagú munkákat kérjük megfelelő védőcsomagolással ellátni,
- az alkotások súlya ne haladja meg az 50 kg-t,
- a festészeti alkotások legnagyobb mérete maximum 150 cm lehet,
- beadható az elmúlt 2 évben készült alkotás,
- a postán beérkezett művek  sérüléséért felelősséget nem vállalunk,
- a kizsűrizett és a megadott időpontban át nem vett műveket egy évig megőriz-
zük, azontúl nem áll módunkban felelősséget vállalni értük.

Kérjük a beadásra szánt műtárgyakat a következő adatokkal lássák el:
alkotó neve, lakcíme, mű címe, műfaja, technikája, készítésének éve és a mű 
mérete.

A beérkező műveket szakmai zsűri bírálja el. A zsűrizés eredményéről értesítést 
küldünk. A kiállításra kerülő alkotások listája zsűrizés után megtekinthető lesz a 
Kapos Art Egyesület honlapján.
www.kaposart.hu

A rendezvényre katalógus készül, melyből minden kiállító kap egy példányt.

A zsűri által kiállításra nem javasolt művek és a kiállított alkotások átvételéről 
e-mailen külön értesítést küldünk. A postán küldött alkotások költségeit az 
alkotók állják.

1996-ban a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület létrehozott egy kortárs
Nemzetközi Groteszk Képző- és Iparművészeti Gyűjteményt a résztvevő művé-
szek felajánlásaiból. Ezt a gyűjteményt szeretnénk tovább bővíteni, ezért kérjük, 
a mű hátoldalán és a jelentkezési lapon tüntesse fel, amennyiben szándékában 
áll valamelyik művét a gyűjtemény számára felajánlani.

Eredményes alkotó munkát kíván: 
a 8. Országos Groteszk Pályázat Szervezőbizottsága

Információ:
Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület
Vörös András: Tel.: 06-20/9367-316
Halmos Klára: Tel.: 06-20-9839 685

E-mail: kaposart@gmail.com
web: www.kaposart.hu


