
AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA, BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ÉS A CAFFART KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYESÜLET

PÁLYÁZATOT HIRDET

A IV. VÍZ ÉS ÉLET NEMZETKÖZI 
KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉRA

„A víz azaz elem, amely a világ részeit összeköti, 
egyesíti és egyben tartja.” 

(Hamvas Béla)

I. A biennálé célja, hogy kétévenként áttekintést adjon a Duna-menti országok víz és élet 
témájú alkotásaiból. 

A Duna által meghatározott természeti környezet, a térség történelme, kulturális és  
művészeti hagyományai predesztinálják Baja városát a biennálé helyszínéül. A Duna teljes 
hosszának csaknem felezőjében lévő város, a több országot összekötő folyó déli szakaszá-
nak egyik jelentős ősi települése. 

II.Pályázni lehet Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon,  
Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában, Moldovában és Ukrajnában élő 
képzőművészeknek, szabad beadásos rendszerben, műfaji és technikai megkötések nélkül, 
a következő kategóriákban:
     • festészet
     • grafika
     • szobrászat  
A műalkotások nem lehetnek 2011. évnél régebben készültek. A kiállítás-
ra jelentkezni az elkészült művek digitális fotójával lehet, 2013. október 04-ig,  
a vizeselet@ejf.hu címen. A fotók alapján szakmai zsűri választja ki a kiállításra kerülő  
műveket. A kiállításra alkotónként három mű fotójával lehet nevezni.

III. A műalkotások méretei:
 • Sík jellegű művek: max. 120 x 100 cm (maximum 12000 cm2); 
 • Plasztikai jellegű művek: max. 1 m3 és 50 kg.

A beküldendő pályaműről készült fotó paraméterei: 72 x 72 dpi felbontás, 
1200 x 1200 pixel képméret, 24 bit/pixel színmélység, maximum 0,5 MB file méret,  
file típus: JPG. 

A fotó mellett kérjük feltüntetni a következő adatokat: alkotó, mű címe, mérete és  
technikája, a készítés éve.
A térbeli művekről legalább két, legfeljebb három különböző jellemző nézetből készült 
fotót kérünk beküldeni.



IV. Határidők
A fotók beküldésének határideje: 2013. október 04.
A zsűri döntéséről 2013. október 09-től értesülhetnek az www.ejf.hu honlapon.
A bezsűrizett  műveket – kiállításra kész állapotban (keretezve, üvegezve) – személyesen az 
alábbi helyen és időpontban lehet leadni:

Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar Aulája, 
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14.

2013. október 25-én 10:00-16:00 óra között 
2013. október 29-én 10:00-16:00 óra között 

Postai úton az alábbi címre kérjük az alkotásokat eljutt atni 2013. október 29-ig:

IV. Víz és Élet Nemzetközi Képzőművészeti  Biennálé
Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar, 
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14. 

A műalkotáson fel kell tüntetni az alkotó nevét, a mű címét, méretét és technikáját 
valamint a készítés évét.

A kiállítás megnyitója és a díjátadó időpontja: 2013. november 07. 17:00 óra.

Helyszíne: 
Eötvös József Főiskola Kortárs Galériája 
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14.

A kiállított  művekből katalógus kiadását tervezzük.

A pályázat kiírását, megvalósulását támogatják:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, 
Magyar Művészeti  Akadémia, BAJA Város Önkormányzata, Eötvös József Főiskola, 


