
Az AlexAndre TrAuner ArT/FIlM FeszTIvál, szolnok
pályázatot hirdet

a fesztivál szignálfilmjének elkészítésére.

A résztvevők köre
Bármely magyarországi, filmes képzésben résztvevő főiskolai vagy egyetemi hallgató. 
Egy pályázó legfeljebb két alkotással nevezhet. Több hallgatóból álló csoportok alkotá-
sait is várjuk.

tArtAlmi szempontok
Illeszkedjen a rendezvény jellegéhez (lsd. lentebb).

Szerepeljen benne a következő szöveg:
 Alexandre Trauner ART/FILM Fesztivál, Szolnok
 2018. október 16-21

Megjelenítendő szponzorok: 
 MTVA, EMMI, NKA,  MMA, NMHH, Szolnok Megyei Jogú Város.  

technikAi jellemzők
1920x1080 pixel, 25 fps, sztereó hang, 25-30 másodperc hosszúság
Formátum: avi, mov, wmv, mp4

A pályAmunkák benyújtásánAk hAtárideje és módjA
A filmeket cd vagy dvd lemezen, 3 példányban, a kitöltött jelentkezési lapot mellékelve 
legkésőbb 2018. augusztus 1-ig a következő címre kérjük beküldeni:
   Tisza Mozi, 5000 Szolnok, Templom út 4.

A borítékra írják rá: szignálfilm pályázat

előválogAtás, értékelés
A beérkezett alkotásokból szakmai zsűri választja ki azokat az alkotásokat, amelyet a fesz-
tivált megelőző időszakban, több Tv csatorna is műsorára tűz. A legjobbnak ítélt pályamű-
vek díjazásban részesülnek.
Minden beküldött film a fesztiválon levetítésre kerül, nevezett filmenként egy, díjazott 
filmenként négy alkotót a szervezők vendégül látnak a rendezvény ideje alatt. A többi pá-
lyázó hallgató kedvezményes áron vehet részt a fesztiválon.
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AlexAndre TrAuner ArT/FIlM FeszTIvál, szolnok
A nagy hagyományokkal rendelkező szolnoki képzőművészeti filmfesztivált 2018-ban tel-
jesen megújítva, új néven, játékfilmes kategóriával kibővítve szervezzük meg. A képzőmű-
vészeti filmek szekciója mellett a látvány- és díszlettervezők fesztiváljaként is szeretnénk 
megjelenni, ezért a világhírű magyar születésű képzőművész és Oscar-díjas díszlettervező 
szellemében Alexandre Trauner ART/FILM Fesztivál néven újítjuk meg rendezvényünket, 
folytatva a művész örökségét. 

Fesztiválunk a látvány kategóriában azokat az egészestés európai alkotásokat állítja a kö-
zéppontba, ahol a mondanivaló szempontjából meghatározó a film látványvilága.
A fesztivál programjában helyt kapnak hommage-vetítések, mesterkurzusok, mini konfe-
renciák és workshop-ok is elismert szakemberek részvételével.

A fesztiválra 2016. január 1. után készült filmek nevezését várjuk az alábbiak szerint:
 
1. Látvány kategóriában azokat az egészestés európai alkotásokat várjuk, ahol a film mon-
danivalója szempontjából meghatározó a film látványvilága, jól észrevehető a látványter-
vező közreműködése az alkotás folyamatában.

2. Képzőművészeti kategóriában olyan 2016. január 1. után készült művek nevezését vár-
juk, amelyek képzőművészeti alkotások filmes eszközökkel történő bemutatására, (újra) 
értelmezésére vállalkoznak, illetve egy, vagy több képzőművész (művészeti csoport) éle-
téről, annak egyes szakaszairól készültek. Itt a helye azoknak a filmeknek is, amelyek a kép-
zőművészet egyes irányzatait, korszakait, társadalmi összefüggéseit tárják fel. Nem utolsó 
sorban pedig várjuk azokat a filmeket, amelyek maguk is a képzőművészet valamely esz-
közének felhasználásával készültek (pl. kísérleti és animációs filmek).

Bővebben: www.festival.tiszamozi.hu

elérhetőség
Tisza Mozi Kft.
5000 Szolnok, Templom u. 4.

www.tiszamozi.hu

A pályázattal és a fesztivállal kapcsolatban az office@tiszamozi.hu  
és az istvan.demeter@tiszamozi.hu e-mail címen lehet érdeklődni.
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 PályázATI AdATlAP

Név:

Intézmény:

Telefonszám:

E-mail:

Kapcsolattartó:

Név:

Telefonszám:

E-mail:

1.

Pályamunka címe:

Mellékletek száma:

2.

Pályamunka címe:

Mellékletek száma:

Alulírott kijelentem, hogy az alkotásban felhasznált, minden kép- és hanganyag felhaszná-
lása jogszerűen történt, szerzői jogot nem sért. Hozzájárulok, hogy munkámat a Tisza Mozi 
Kft. a Szolnoki Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál népszerűsítésére felhasználja.

Dátum           Aláírás


