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APROPÓ – FOTÓPÁLYÁZATOK

Az alkotó ember számára a nyilvános bemutatkozás lehe-
tősége szinte ugyanolyan fontos, mint maga az alkotás. Kö-
zönség nélkül nem élhetjük át a siker élményét, mert amit 
létrehoztunk, megmarad a privát szféra határain belül. Ha 
nem láthatja senki sem a fotográfiát, akkor az alkotás élmé-
nye részleges marad. És bizonytalanságot szül, mert nem ka-
punk visszajelzéseket sem a zsűritől, sem a közönségtől – ide-
gen emberektől – arra vonatkozóan, sikerült-e felkelteni ér-
deklődésüket a vizuális üzenettel vagy sem.  

Ezért fontosak a nyilvános fotópályázatok, amelyek célja egy-
egy fotókiállítás lehetséges anyagának összegyűjtése, majd a ren-
dezők és a szakértők közreműködésével a nyilvánosságra hozandó 
művek kiválasztása egy véletlenszerűen kialakuló képhalmazból. 
Azért véletlenszerű, mert sohasem tudhatják a fotópályázatot 
hirdetők, hány alkotót sikerül megszólítani, kihez jut el a részvé-
tel lehetőségének híre; akihez eljut, érdeklődik-e a téma iránt, 
van-e ideje felké-szülni a pályázatra és így tovább.  

 
A lehetőségek végtelenek. Hazánkban évente 150-200 fo-

tópályázatot hirdetnek, s ehhez jön még kb. nyolcvan ország 
hasonló nagyságrendű, nemzetközi pályázata. Mindezekről 
olykor részletes, máskor csak informális tájékoztató olvasható a 
www.mafosz.hu weblapon, amelyet a Magyar Fotóművészeti Al-
kotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) működtet. Ez a 
társadalmi, szakmai szervezet tömöríti a hazai és nemzetközi 
tárlatokon szereplő magyar alkotók nyolcvan százalékát. Az 
aktuális fotópályázatok hírét azonban sok más nyomtatott és 
elektronikus sajtótermék is népszerűsíti.  

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 
együttműködve a MAFOSZ-szal, hetente hírlevélben foglalja 
össze mindazokat a lehetőségeket, amelyek az autonóm fotográ-
fusok érdeklődését felkelthetik. A Fotósélet című hírlevelet je-
lenleg 2482 kiállító fotográfus olvashatja minden hétfőn, mert 
kérésükre e-mail címükre kapják a 3-4 oldalas dokumentumot. 
Ez az információs forrás nélkülöz minden cifraságot, színt és ké-
pet és csatolmányt, mert kizárólag röviden, tömören, a lényegre 
koncentrál. Mikor, hol, mi történik és kivel, kikkel, illetve mi-
kor, hol milyen lehetőségek várnak a nyilvánosságot kereső fo-
tográfusokra, életkortól, foglalkozástól, lakóhelytől és szakmai, 
társadalmi szervezeti hovatartozástól függetlenül. A Fotósélet 
hírlevél elektronikus házhoz kézbesítését kérheti bárki, aki bár-
mely módon érdeklődik a fotókultúra, a fotográfiai közélet iránt. 
Csak jelezze kérését a gyoril@mmi.hu e-mail címre, s máris felke-
rül a hírlevél automatikus terjesztőlistájára. Annak sincs akadá-
lya, hogy az információkat feliratkozás nélkül figyelemmel kísérje 
valaki. Ez esetben ajánlom figyelmébe a www.erikanet.hu vagy a 
www.mafosz.hu címet. Előbbinél a fényképezőgépre kattintva ju-
tunk el az aktuális Fotósélethez és az összes korábban eltárolt 
számhoz; utóbbinál pedig a Fotósélet hírlevél menüpontban ta-
láljuk ugyanezeket. 

Aki tehát komolyan érdeklődik a kortárs fotóművészet 
nyilvános fórumai után, ezeken az útvonalakon elindulhat. És 
van még egy, amely szinte teljességre törekvő. Itt ugyan 
könnyű eltévedni, éppen az információgazdagság okán, de 
ugyanakkor lenyűgözően sokirányú a tájékozódás lehetősége. A 
Start-lapcsaládon belül számos fotólapot találunk, de egy kifeje-
zetten a pályázatokat gyűjti egybe: www.fotopalyazat.lap.hu.    

Nézzünk, néhány aktuális fotópályázatot, amelyek várják 
a fényképezőgéptulajdonosokat, hátha kedvet kapnak és fel-
készülnek a nyilvános szereplésre.  

 
Itt van mindjárt a Mindennapi kenyerünk címmel meghir-

detett fotópályázat. A kenyér alapvető táplálékunk. Olyan élel-
miszer, amely valamilyen formájában naponta a kezünkbe kerül. 
Az évszázadok során sokféle népi hiedelem és hagyomány kap-
csolódott mindazokhoz az emberi tevékenységekhez, amelyek a 
kenyérgabona termesztésétől, annak feldolgozásán át, a ke-
nyér elkészítéséig, fogyasztásig, sőt ünnepléséig elvezetnek. 
Ezért a kenyér sokkal többet jelent az emberek életében, 
mint naponta fogyasztott élelmiszer. A kenyér sokszor szim-
bólum, máskor „csak ennivaló”, amiből ha van elég, alig fi-
gyelünk rá. Ha viszont nincs, nagyon tud hiányozni. Vajon 
napjainkban, amikor különösen a városlakók már nem is em-
lékeznek a kézzel való dagasztásra, a kemencében sült kenyér 
illatára, ők vajon miként tekintenek a kenyérre, mint egy-egy 
fénykép fő motívumára? Felidézhetők-e a nosztalgikus emlé-
kek, vagy felkelthető-e képek által az érdeklődés a kenyér sze-
retete és tisztelete iránt?   

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szö-
vetsége erre keresi a választ, amikor nyilvános fotópályázatot 
hirdet Mindennapi kenyerünk címmel. Arra kérjük az alkotó-
kat, hogy a címet értelmezzék sokoldalúan. Alkotásaik mu-
tassák be a kenyérgabona vetését, a földdel való küzdelmet, az 
aratás örömét, a molnárok munkáját, a pékek műhelyét, a 
frissensült kenyér – és persze minden más péktermék –
étvágygerjesztő látványát, mindezek fogyasztását és végül ün-
neplését is. Kutassák fel a kapcsolódó hagyományokat, mutas-
sák be a képeken, mit jelent a mának a kenyér? És arra is biz-
tatjuk az alkotókat, hogy engedjék szabadjára fantáziájukat, 
és komponáljanak szabadon bármilyen művet, melynek köz-
ponti témája a kenyér, a kenyérhez kötődő megannyi szimbo-
likus kapcsolat. A pályázatra beérkező képekből kiállítást 
rendezünk. A kiállítás válogatott anyaga fotóalbumban is 
megjelenik. A pályázatra való felkészülésben ajánljuk figyel-
mükbe a Magyar Néprajzi Lexikon kenyérről szóló cikkét, 
amely számos további szakirodalmi forrást ajánl azok figyel-
mébe, akik a következő hetekben és hónapokban koncentrál-
tan foglalkoznak a kenyér kultúrtörténetével és jelenével. A 
kiállítást 2007. augusztus 20-án nyitjuk meg a Magyar Műve-
lődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus I. ker., Corvin 
téri székházában. Ezt követően egy évig térítésmentesen köl-
csönözzük a közművelődési és kiállítási intézmények részére a 
tárlat anyagát. A fotópályázaton bárki részt vehet, életkortól, 
foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül. További informáci-
ók és nevezési lap: www.mafosz.hu weboldalon, a fotópályáza-
tok menüpontban.  

 
Nemkülönben izgalmas lehetőség a Szeretünk, Erdély című 

nyílt fotópályázat, amelyet a a Magyar Fotóművészeti Alkotó-
csoportok Országos Szövetsége – együttműködve a Magyar Fo-
tóművészek Világszövetségével – hirdetett meg, annak érdeké-
ben, hogy  összegyűjtsék és bemutassák az utóbbi öt esztendő-
ben, Erdélyben készült, kortárs  fotóművészeti alkotásokat. A 
beküldött képekből vándorkiállítást rendeznek és – ha lesz fede-
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zete – fotóalbumot, képeslapot adnak ki. A Szeretünk, Erdély 
című kiállítás és album egy vallomás, amelyet a helyben élők és 
az oda látogatók közösen írnak a fénysugarak segítségével. Erdély 
természeti szépségét, kulturális örökségét, hagyományait, az itt 
élők hétköznapjait kívánják megörökíteni, népszerűsíteni és az 
utókorra hagyományozni. További információk a részvételi lehe-
tőségről a www.mafosz.hu címen találhatók. 

 
A határon túli magyarságot kívánja megszólítani a Ma-

gyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, ami-
kor, együttműködve a Magyar Fotóművészek Világszövetsé-
gével (MFVSz), meghirdeti a VII. Nemzetközi Magyar Fo-
tópályázatot. Ezen részt vehetnek a határainkon túl élő és al-
kotó, magukat magyar nemzetiségűnek valló autonóm és hi-
vatásos fotográfusok. A tárlat célja bemutatni és népszerűsí-
teni mindazon kortárs magyar alkotók munkásságát, akik a 
Kárpát-medencében, vagy azon is túl gazdagítják az egyete-
mes fotókultúrát. Ugyanakkor művészeti tevékenységükkel 
kulturális kapcsolatokat teremtenek a különböző országok és 
népek között. Életkortól és foglalkozástól függetlenül, bárki 
részt vehet a pályázaton, aki nem magyar állampolgár, viszont 
magyar nemzetiségűnek vallja magát, bárhol is él a nagyvi-
lágban. A magyar állampolgárok közül csak az MFVSz tagjai 
pályázhatnak. További részletes információk és letölthető 
nevezési lap a www.mafosz.hu weblapon. 

 
Aki a hazai nemzetiségek élete iránt érdeklődik, netán ré-

szese annak, feltétlenül készüljön a Magyar Művelődési Inté-
zet és Képzőművészeti Lektorátus második alkalommal meg-
hirdetendő, Nemzetiségeink múltja és jelene című pályáza-
tára. Ennek célja, hogy a Magyarországon élő nemzeti és et-
nikai kisebbségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, ör-
mény, roma/cigány, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, uk-
rán) múltját és jelenét tárgyi emlékeken keresztül bemutató 
fotókiállítás készüljön. 

A pályázat célja továbbá, hogy a vizuális élményeket mi-
nél többen megörökítsék és egy fotókiállítás keretében má-
soknak is bemutathassák. A Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus a zsűrizett pályázati anyagból 
vándorkiállításokat és fotóalbum létrehozását is tervezi. To-
vábbi információk, nevezési lap a www.erikanet.hu vagy a 
www.mafosz.hu weblapon. 

 
És végül szeretném az olvasók szíves figyelmébe ajánlani a 

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus te-
hetségkutató, tehetséggondozó fotópályázatát, melynek címe 
Utazás a világ körül. Erre éppen most, az előttünk álló nyári 
szezonban lehet a legjobban felkészülni, amikor mindenki út-
ra kel és itthon, vagy külföldön olyan tájakat, településeket 
fedez fel, ahol korábban még nem járt. Az első találkozás él-
ménye szinte mindenkit fényképezésre ösztönöz. Néha ez is 
elég a későbbi nyilvános szereplésre, de az a biztosabb, ha ex-
ponálás előtt átgondoljuk: ez a legalkalmasabb nézőpont? 
Nincsenek zavaró motívumok a képen? Elég érdekes az, amit 
most megörökítek? Miért fognak éppen erre a képre felfigyel-
ni a fotópályázatokat zsűriző szakértők? És a közönség mit szól 
majd ehhez a képhez? Mit adok hozzá a saját vizuális fantázi-
ámból? Mi lesz a hozzáadott érték? Ha fotografálás közben 
ezekre a kérdésekre keressük a választ, akkor bizonyosan át-
léphetjük azt a fontos küszöböt, amely elválasztja az ösztönös 

fényképezést a tudatos képalkotástól. Erre a pályázatra műfaji, 
technikai és technológiai kötöttségek nélkül beküldhetők 
mindazok a felvételek, amelyek utazás során készültek, füg-
getlenül a megtett kilométerek számától. Kizárólag a vizuális 
élmény közvetítésének módja számít az értékelésben. A to-
vábbi információk elolvashatók a www.mmi.hu weboldalon, 
a Művészeti Programok Főosztálya menüponton belül, a FO-
TÓ címszó alatt. Ha pedig tanácstalan a beadandó képek te-
kintetében, kérjen szaktanácsot a fotószakreferenstől. 
Időpontegyeztetés az (1) 225-6029-es telefonszámon.  

  
Mindez csak egy rövid ízelítő volt. Ennél sokkal több be-

mutatkozási lehetőség vár mindazokra, akik állóképeken, kor-
társ fotóművészeti alkotások segítségével szeretnék elmonda-
ni, mit gondolnak a világról, embertársaikról, szűkebb, tágabb 
környezetükről, milyen vizuális élményeket osztanának meg 
másokkal. Engedje szabadjára fantáziáját! Fényképezzen tuda-
tosan és kapcsolódjon be a magyar fotográfiai képkeringésbe.  

Ehhez sok sikert kíván, és segítséget kínál 
Győri Lajos 
fotószakreferens 

 
V. Tarka Fotópályázat 
Beérkezési határidő: 2007. július 27. 
Bonyhádon, a Tarka Fesztiválhoz kapcsolódóan ötödik alka-
lommal rendeznek fotókiállítást, melynek témája a szarvas-
marha és annak tenyésztése. Tehát nem kizárólag a magyar 
tarkák örökíthetők meg, hanem a szarvasmarhák valamennyi 
fajtája, bármilyen környezetben és bármilyen módon!  
A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakóhelytől és életkortól 
függetlenül bárki részt vehet, fekete-fehér és színes papírképekkel.  
A pályázatot szakmai szempontból felügyeli a Magyartarka 
Tenyésztők Egyesülete és a Magyar Fotóművészeti Alkotó-
csoportok Országos Szövetsége.  
Pályázati feltételek: egy szerző maximum öt alkotást küldhet be. 
Ezen belül a fekete-fehér és a színes papírképek aránya szabadon 
eldönthető. A fotók mérete 18x24 cm legyen. Minden pályamű 
hátoldalán jól olvashatóan szerepeljen a szerző neve, postacíme, 
telefonszáma, továbbá a fotóművészeti alkotás címe és a felvétel 
helyszíne is. A fényképeket visszaküldésre is alkalmas csomagolás-
ban kérik beküldeni, ajánlott nyomtatványként. A kiállítás nép-
szerűsítésével kapcsolatos publikációkban szerzői jogdíj fizetése 
nélkül jelennek meg – a szerző nevének feltüntetésével és tiszte-
letpéldány biztosításával – a kiállításon szereplő művek. A Ma-
gyartarka Tenyésztők Egyesülete a kiválasztott képek közlési jogát 
esetleg megvásárolja szakmai lapjában való felhasználásra, a szer-
zőkkel való egyeztetés után. A díjnyertes fotók a kiállítás megnyi-
tása után megtekinthetők lesznek Bonyhád város Internetes hon-
lapján: www.bonyhad.hu, ahonnan előzetesen a nevezési lap is le-
tölthető. A szervezők a beérkezett fotókat CD-n archiválják.  
Nevezési díj: a beküldött alkotások számától függetlenül 500 
Ft/fő, amelyet postaköltségre és a kiállítás népszerűsítésére kí-
vánnak felhasználni a rendezők.  
További információ, nevezési lap és a nevezési díj befizetésére 
szolgáló csekk igényelhető:  
Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központ, 7150 Bony-
hád, Széchenyi tér 2. Telefonszám: 06-74/451-455. A pályaműve-
ket is erre a címre kell beküldeni, vagy személyesen beadni.  
A díjazottak tárgyjutalomban részesülnek.  




