Diák Őszi Tárlat
2022.
Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Tisztelt Intézményvezető Úr!
Tisztelt Szaktanárok!
Kedves Művészetkedvelő Diákok!
Városunkban 20. éve hagyomány a Diákok Őszi Tárlatának megszervezése az országos hírű Őszi
Tárlat mintájára.
A Diák Őszi Tárlat 2022. évben „ABSZTRAKT” munkacímmel kerül megrendezésre.
Az absztrakt kifejezés alatt a művészetben a valóságtól elvonatkoztatott, nonfiguratív, sajátságos
művészi megfogalmazásokat értjük. Az alkotói eszközökkel létrehozott, vonalak foltok, színek,
formák, mint legfontosabb képi alkotó elemek, a kompozíciók főszereplőivé válnak.
Tágabb értelmezésben a nonfiguratív foltok, gesztusok mellett a figuratív elemek, (felismerhető
formák) is sok esetben beépítésre kerülhetnek a művekbe, így hozva létre a kreatív figurális
formaredukált képi átfogalmazásokat.
Olyan absztrakt alkotásokat várunk a pályázaton részt venni kívánó fiatal alkotóktól, melyeket az
általuk szabadon kiválasztott témakörben és ábrázolási technikával hoztak létre.
Téma, motívum választásakor akár a természet absztrakcióiból is meríthetünk,: pl: (fényárnyékhatások, tükröződések, repedő, málló vakolatok, korrodált felületek, stb), de az alkotás
folyamatában létrehozott véletlenszerű festékfolyások, gesztusfoltok tudatos összeépítéséből
létrehozott kompozíciókat is felhasználhatjuk.
Már létező híres absztrakt művészek műveiből készült parafrázis esetén az eredeti alkotó nevét is fel
kell tüntetni.
Az alkotások készülhetnek bármely hagyományos művészeti technikával (grafit, szén, tus, akvarell,
olaj, akril, montázs, kollázs, vegyes technika, fotó digitális rajz, festés stb.).
A beadandó pályamunkákat 50x70- es méretben kérjük paszparturázni lehetőleg fehér, szürke vagy
fekete kartonnal.
Az idei Diák Őszi Tárlatra beérkező alkotásokat hasonlóan az előző évekhez szakmai zsűri fogja

értékelni.
Elsősorban az eredeti ötleteket, a kreatív, szellemes megoldásokat és természetesen a magas szintű
művészi megvalósításokat értékeli a zsűri.
A művek hátoldalán az alkotás címe, technikája, az alkotó diák neve, iskolája, osztálya, felkészítő
tanár neve, elérhetősége szerepeljen.
Beadási határidő: 2022. október 14 péntek
Zsűrizés időpontja:2022. október 21 péntek reggel.
A 20. Diák Őszi Tárlat megnyitója:2022. október 28. péntek 17. 00. óra.
A kiállítás megtekinthető az Németh László Gimnázium, Általános Iskola Aulájában november 25ig.
Beadás helye: Németh László Gimnázium, Általános Iskola, 6800 Hódmezővásárhely, Németh
László utca 16.
A sikeres Diák Őszi Tárlat reményében kívánunk mindenkinek további jó munkát.
Hódmezővásárhely, 2022. szeptember 08.
Szíves üdvözlettel
az Előkészítő Bizottság nevében

Árva László
igazgató

