Képző- és iparművészeti ágazat
Fontos tudnivalók

A Rajz vagy festés versenyfeladathoz szükséges felszerelések:
A versenyszervező intézmény biztosítja:
- rajzterem
- ruhát viselő modell portré rajzolásához (csoportonként 1 fő)
- egyedi világítás (a modell megvilágításához)
- rajzbakok (versenyzőnként 1 db)
- rajztáblák (versenyzőnként 1 db - B/2-es méretű)
A versenyző viszi magával:
- rajzoláshoz való A/2-es papír (minimum 2 db)
- festéshez való A/2-es papír (minimum 2 db)
- a papír rögzítésére szolgáló eszközök (pl. rajzszögek, csipeszek, ragasztószalag)
- rajzeszközök: grafitceruza, rajzszén, pittkréta, fixatív
- festő eszközök, színes technikához: vizes bázisú festék és ecsetek, vizes edény,
pasztellkréta, vagy egyéb színes eszköz.

A Portfólió (mappa) versenyfeladathoz szükséges tudnivalók
Portfólió (mappa)
A verseny tartalmi és formai követelményei
A portfólió manuálisan vagy digitális eszközök felhasználásával készített lapjai a versenyzők
rajzi szakmai munkáinak bemutatására szolgálnak.
Az A/2-es méretű lapok (kartonok) sorszámmal ellátottak, és a következő tematika szerint
kerülnek összeállításra:
1.
tanulmányrajz, amelynek témája a térábrázolás,
2.
akttanulmány vagy figuraábrázolás (egész- vagy félalakos kompozíció),
3.
festett vagy egyéb színes technikával készült kompozíció,
4.
képet és szöveget együttesen alkalmazó kompozíció,
5-6. 2 db, a szakmai tervezési, illetve kivitelezési feladatokat dokumentáló kompozíció
(egy oldalon több rajz, vázlat, fotó is lehet).
A versenyző az elkészült 6 darab A2 méretű portfólió lapot a regisztráció során leadja, ezzel
egy időben a portfólió lapokról készült 6 darab fájlt, csak olvasásra alkalmas digitális
adathordozón átadja. (A portfólió oldalairól készült digitális felvételek a hosszabbik
oldalukon legalább 3500 pixel méretűek legyenek.)

Az igazolólapot(kat) a versenyző intézményének segítő szaktanára készíti el, a portfólió
átnézését követően, versenyzőnként. Az igazolólap a következő adatokat tartalmazza:
képzőintézmény neve
a versenyző neve,
a segítő szaktanár neve,
a segítő szaktanár aláírása,
a nevező intézmény pecsétje
a portfólió (mappa) átnézésének és az igazolólap kitöltésének dátuma.
A versenyző munkáinak eredetiségét a segítő szaktanár által kitöltött igazolólap hitelesíti. Az
igazolólapot a versenyző lezárható borítékban hozza magával.
A portfólió értékelése csak abban az esetben lehetséges, ha az megfelel a kiírásban
szereplő alábbi formai követelményeknek:
a digitális adathordozó 6 darab pdf kiterjesztésű, számozott fájlt tartalmaz,
az eredeti mappa 6 db A/2 méretű rajzi-szakmai lapot tartalmaz,
az oldalak a kiírásnak megfelelően készültek el és kerültek kiválogatásra,
a munkák hitelesítése megtörtént.
A versenyző a szóbeli verseny helyszínén az eredeti portfóliót személyesen bemutatja.
Ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret. A versenybizottság a versenyző
által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával
mérhető alkotói-tervezői gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a szakmai fogalmak pontos
használatát együttesen értékeli.

