Szakmai belépő a SignExpo reklámdekorációs szakkiállításra az alábbi linken
kérhető, mely a regisztrációval ingyenes:

SZAKMAI BELÉPŐ REGISZTRÁCIÓ

versenykiírás

RÖGTÖNZÉS
Mixed media készítése kiállítás-építési hulladékból
A SignExpo reklámdekorációs szakkiállításon bemutatkozó Dekor Expo kreatív alkotások
rögtönzésre hívja a szakmabelieket: a tervezőket, kivitelezőket, diákokat és bárkit, aki alkotni
szeretne.
A verseny kiírása:
Kiállítás-építési hulladékokból, kidobásra ítélt dolgokból és tárgyakból kell látványos figuratív
vagy nonfiguratív kompozíciót készíteni. Az alkotás síkjellegű kép, vagy pár centiméteres
plasztikájú alkotás, dombormű, kollázs vagy montázs.
Méret: 45 x 45 cm.
Kategóriák:
1. Figuratív kompozíció
Téma: „portré”
Leírás: olyan fej, portré, arc megjelenítése, ami minden lehet, kivéve embert bemutató
(tehát embert ábrázoló nem lehet).
2. Nonfiguratív kompozíció
Téma: szabadon választott, de az alkotónak címmel kell ellátnia.
Kulturális előzmények:
- Művészeti technikák, amelyek a 20. század elejétől jelen vannak, mint például a
kollázs, a montázs, mixed media.
- Művészeti műfajok, mint például a ready-made, objet trouvé az assemblage.
- Divatirányzatok, mint például a retró, chubby chick vagy a vintage és a recycling art.
- Formatanos megoldások.
Regisztráció: a részvétel feltétele a regisztráció, melyet e-mailen kérünk, név, telefonszám,
végzettség, életkor magadásával: dekorkiallitas@gmail.com címre.
A regisztráció határideje: 2017. március 23. éjfél
A pályázat részletei: a méretre vágott (45 x 45 cm) hordozófelületet a helyszínen
biztosítjuk, amennyiben szükséges. A hulladékot, amiből az alkotás készül, a helyszínen kell
gyűjteni. A kivitelezéshez szükséges eszközöket, kellékeket minden pályázó hozzon magával
(pl.: ragasztó, olló, stb.).
A verseny menete: az alkotásokat a regisztrált alkotó-versenyzők helyszínen március 27.
hétfőn 9:00-től 15:00 óráig készíthetik el. (Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. Budapesti
Olimpiai Központ "A" Csarnok)
Zsűrizés időpontja: 2017. március 28-án délelőtt
Értékelés szempontjai: a látvány, az ötlet és a szakszerű kivitelezés.

Díjak: szponzorok felajánlásai
Eredményhirdetés és értékelés: 2017. március 30-án délután 15:00 órakor a Pódiumon
A nevezőket részletesen tájékoztatjuk a részletekről és a verseny menetéről.
A kiállítás végeztével a pályamunkákat a versenyzők részére átadjuk. A megmaradt
pályamunkákat és az át nem vett díjakat nem őrizzük meg.
Verseny infó: dekorkiallitas@gmail.com
Telefonszám: +36 20 486 9050
Helyszín: Budapesti Olimpiai Központ "A" Csarnok
(volt Syma Sport- és Rendezvényközpont. Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.)
A SignExpo nyitva tartása:
Március 28. kedd: 11.00 -18.00 óráig
Március 29-30. szerda és csütörtök: 9.00 -18.00
Szakmai belépő a SignExpo reklámdekorációs szakkiállításra az alábbi linken
kérhető, mely a regisztrációval ingyenes:
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A versenyt és a Dekor Expo-t támogatja a Dekorszövetség.

