
Fővárosi Komplex Rajzverseny – Tagozatos és művészeti középiskolák – 9. évfolyam 

2017. március 29. szerda, Ludwig Múzeum Budapest  
 
A versenyben résztvevők köre az emelt óraszámban vizuális kultúra tantárgyat tanulók,  

rajz, vizuális kultúra tagozatos vagy művészeti iskolába járó középiskolások. 

Jelentkezők létszáma: maximum 5 fő évfolyamonként egy iskolából.  
 
 A  verseny  célja  a  korunk művészeti  irányzatainak elméleti és  gyakorlati megismerése. Az 
ismeretek  önálló  alkalmazása  egy  megadott  kortárs  műalkotásra  történő  reflektálás, 
valamint egy a verseny helyszínén készült tanulmány segítségével a gyakorlati szakmai tudás 
bemutatása. 

NEVEZÉS 
A nevezés online módon történik. Az adott felületre csak az ott kért adatok kerülnek. A 
nevezési feladatról készült fotót nem kell feltölteni. 
Nevezési határidő: 2017. február 17. (péntek) 
 
Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett versenyekre a 
jelentkezés díjmentes. A nevezés ONLINE módon történik a Tehetségháló honlapon. 
A jelentkezés menete:  

1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a 
Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen. 

2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével. 
3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek 

felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja. 
4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap) 
5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre 

jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve. 
A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat 
a tehetseg.bppok@oh.gov.hu e‐mail címen kérjük jelezni. 
A versenyző nevezésével beleegyezik abba, hogy az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központja kiállításokon is szerepeltetheti műveit, melyek publikálásra is 
kerülhetnek. 
 

A VERSENY FORDULÓI 
   

 I. FORDULÓ:  iskolai válogató, elődöntő  (a nevezési  feladat elkészítése). Helye a versenyző 
iskolája.  A  tanulók  egy,  az  alábbi  listáról  kiválasztott  kortárs  műalkotás  parafrázisával 
(átírásával) nevezhetnek be a versenyre. 

   Olyan  munkákat  válogattunk  a  parafrázisok  elkészítéséhez  a  Ludwig  Múzeum 
gyűjteményéből, amelyek több nézőpontból világítják meg a verseny központi tematikáját, 
a  Világtájat.  A  művekben  szembesülhetünk  az  embert  körülvevő,  folyamatosan  változó 
elsődleges  (természet)  és  másodlagos  (épített,  mesterséges)  környezettel,  a  tájat,  a 
környezetét megélő emberrel, a művészek sajátos tér‐ és világlátásával, valamint azokkal a 
szubjektív  tájvíziókkal,  melyek  szürrealizmusból,  a  történelemből  illetve  a  mitológiákból 
merítik  élményanyagukat.  Az  alkotások  többsége  olaj  és  akrilfestmény  (táblakép),  de  van 
köztük  akvarell, miként  vegyes  technikával  készült  alkotás,  de  fotómunka,  illetve  digitális 
nyomat is. A művek alkotói között egyszerre vannak jelen külföldi és magyar művészek.   



Bak Imre: Tao (1996) 
Chilf Mária: Cím nélkül (1997‐98) 
Gerhes Gábor: A T megtalálása (2002) 
El Kazovszkij: Vándorállat a sivatagi homokozóban VII. (1989) 
Köves Éva: Budapest‐Velence (Felhők) (1997) 
Paladino, Mimmo: Otthoni dolgok (1980) 
Penck, A.R.: Metafizikus áthatolás egy zebrán (1975) 
Szotyory László: A park V. (1996) 
Bukta Imre: Szomszédasszony (2011) 
Wesselmann, Tom: Tájkép No. 4. (1965) 
Petrov, Alekszandr Nyikolajevics: Repülőtér (diptichon) (1983) 
Lady Pink: Cím nélkül (Ne lőj civilekre!) (1984) 
Schouten, Lydia: A titkos kert (Az asztal) (2005) 

A  művek  megtekinthetők  a  Ludwig  Múzeum  honlapján,  továbbá  igény  esetén  a 
múzeumpedagógusok  és  a  múzeum  könyvtárosai  is  segítséget  tudnak  nyújtani  a 
felkészülésben. Kapcsolat: muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu 
A nevezési munkát szabadon választott technikával készíthetik el a versenyzők. Javasoljuk a 
színes eszközök alkalmazását (pl.: akvarell, pasztellkréta, akril festék stb.). Az alkotást a  
II. forduló helyszínén kell leadni. A nevezési feladat maximális mérete B2 (50 x 70,7 cm). 
 
 
 
A II. FORDULÓ A DÖNTŐ 
 
Helye: Ludwig Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.) 
 
A verseny időpontja: 2017. március 29., szerda, 10 óra. 
 
A versenyzők ezen a napon a nevezési feladatot elhozzák és leadják a rendezőknek.  
  Helyben,  a  Ludwig  Múzeumban,  látvány  után  készítenek  stúdiumot  a  tanulók.  A 
feladat megoldásának időtartama 3 óra. A beállítások a korosztálynak megfelelő természetes 
és mesterséges formákból állnak. A szervezők a formacsoportot a múzeumi térben helyezik 
el,  így  lehetőséget  adnak  a  Ludwig  Múzeum  belső,  vagy  külső  terének,  illetve  kiállított 
műtárgyainak képi bekapcsolására a kompozícióba. 
  Javasoljuk,  hogy  eltérő  technikát  válasszanak  a  nevezési  munkához  képest.  Az 
eszközökről (pl. papír, rajztábla, festék, grafikai eszközök) a versenyzőnek kell gondoskodnia.  
Az alkotás maximális mérete B2 (50 x 70,7 cm). 
  A  felkészülést  segítik  a  képzőművészeti  technikákat  taglaló  kézikönyvek,  kortárs 
képzőművészeti albumok, a Ludwig Múzeum könyvtára, honlapja és kiállításai. 
 

Zsűrizés 
A képzőművészekből, művésztanárokból álló zsűri a helyszínen készült alkotást, valamint a 

nevezési munkát  együtt  értékeli.  Évfolyamonként  határozza meg  a  pontszámok  alapján  a 

sorrendet.  Az eredményt közzétesszük, az elkészült legjobb munkák dokumentálásra kerülnek és 

mindenki  számára  elérhetőek  lesznek  a  www.tehetseghalo.hu  weboldalon  és  a  Ludwig  Múzeum 

felületén az „Oktatás” menüpont alatt. 

 A díjazottak külön értesítést kapnak az ünnepélyes díjkiosztó helyéről és idejéről. 



 

 

A verseny értékelési szempontjai és az elérhető pontszámok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A művek visszaadásáról, annak helyéről és időpontjáról értesítjük a résztvevőket. 
 
         
 
Budapest, 2017. szeptember 25. 
 
 
Kapcsolattartók:   
Magyar József 
vizuális kultúra szaktanácsadó/szervező 
E‐mail: magyarjo@gmail.com 
 
Bordáné Kovács Zita 
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ     
E‐mail: tehetseg.bppok@oh.gov.hu 
Tel: 06 1 3742142 
                

                                   
               

  Benevezési munka  Helyben készült mű 

Anyaghasználat  10 pont  15 pont 

Formakarakter  10 pont  15 pont 

Térábrázolás  10 pont  15 pont 

Szín, tónus gazdagság  10 pont  15 pont 

Kompozíció  10 pont  15 pont 

Kreativitás, önálló kifejezés  10 pont  15 pont 

Összhatás  15 pont  20 pont 

Összesen: 185 pont  75 pont  110 pont 


