
 

FantasyArt rajz-, fotó-, és videópályázat 
 
Részletes kiírás 
 
A fantasy-t kedvelők körében közismert tény, hogy az alkotók előszeretettel használják a 
káprázat, az illúzió keltésének képességét kedvenc karakterük „fegyvertárában”, vagy éppen 
a kitalált ellenfél szemfényvesztő praktikái nehezítik meg a főhős dolgát. Számtalan 
regényben, filmben, de még a kártyajátékok s a szerepjátékok esetében is megjelenik ez a 
valóságnak tetsző látszat. A Magyar értelmező kéziszótár szerint az illúzió egyik jelentése 
pontosan ez: valóságnak tetsző látszat. 
 
A „Káprázat és Illúzió” címet viselő, immáron hatodik Fantasy Art Pályázatot, mint azt már 
megszokhattátok, az Societatis Umbratum „Árnyak Szövetsége” Középkori Kulturális 
Hagyományőrző Egyesület és a Verseghy Ferenc Könyvtár Ifjúsági részlege hirdeti meg. 
Célunk azon fiatal képzőművészek megszólítása, akik vonzódnak a fantasy-hez, és szívesen 
alkotnak ebben a műfajban. S így talán adunk egy kis lendületet számukra, hogy majdan egyek 
lehessenek a jövő nagyszerű fantasy művészei közül. 
Ebben az évben, miként az már tavaly is volt, a „hagyományos” képzőművészeti irányzatok 
mellett a fotográfia, de akár a filmművészet területéről is várunk szebbnél szebb, 
káprázatosnál káprázatosabb alkotásokat. 
 
Tehát: 
Ha szeretsz és tudsz rajzolni, festeni, vagy fotózol, és nem riadsz vissza a kihívásoktól, akkor 
ragadj ecsetet, rajzeszközt, vagy éppen kamerát, és mutasd meg mindenkinek, ami a 
káprázatról s az illúzióról eszedbe jut!  
Rajz esetében küldhetsz be kézi- és digitális rajzot is. 
Készíthetsz bármilyen képzőművészeti alkotást, fotómontázst, ám ha alkotókedved úgy 
kívánja, akár videoinstallációt, vagy játékfilmet is. A technikát, miként az ábrázolt témát, Te 
választod, de továbbra is kerüld az anime / manga stílust! A kép mérete A5 – A3 lapméret 
közé essen, a film pedig ne legyen 5 percnél hosszabb! Elsősorban művészi alkotásokat 
várunk, de természetesen minden pályaműnek örülünk. 
 
Az elkészült alkotást küldd el nekünk az alábbi címre: 
 
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
FantasyArt pályázat 
Szolnok, Kossuth tér 2. 
5000. 
 
Ne felejtsd el mellékelni a nevedet, az elérhetőségedet, az alkotás címét, és hogy milyen 
technikával készült!  
 
Fotó-és videópályázat: 
 
Fotó esetén azt is jelezd, ha az utómunkához használtál valamilyen képszerkesztő szoftvert! 
A pályaműveket a fantasyartfoto@vfmk.hu címre várjuk. 
 
-A pályázatra minden amatőr fotográfus nevezhet 1 darab fényképpel, illetve fotómontázzsal, 
vagy legfeljebb 5 képből álló fotóetűddel. 



A digitális fotókat JPG formátumban kérjük, maximum 15 Mb méretben, s a képek hosszabbik 
oldala ne haladja meg a 2000 pixelt. 
A képen retusálás és manipuláció is megengedett, azonban ennek tényét mindenképp 
jelezzétek az elektronikus levélben. 
A fájlnévben szerepeljen a pályázó neve és a kép címe, az emailben pedig a pályamű címe, 
valamint a teljes név mellett az elérhetőség és az életkor is. 
 
Minthogy a pályázat címében megfogalmazott téma, vagyis a Káprázat és Illúzió önmagában 
is elég nehéz, ámde hálás alapot ad az alkotásra, így eltekintünk a fantasy műfaj szoros 
kereteitől. 
 
Beküldési határidők: 
 

• -rajz és fotó esetében 2021. július 10. 
• -videó esetében 2021. augusztus 10. 

 
Az alkotásokat, mint eddig minden évben, szakmai zsűri bírálja el. A beérkezett pályaművek 
közül a legjobbnak ítélteket a Verseghy Ferenc Könyvtár Ifjúsági termében augusztus 31. és 
szeptember 25. között kiállítjuk. A mozgóképes alkotások pedig ugyanitt és ugyanebben az 
időben megtekinthetők lesznek. 
Ha bővebb információra van szükséged, netán elakadtál a gondolatmenetedben, kérdezz 
nyugodtan az alábbi elérhetőségek bármelyikén. 
 
Kapcsolattartó: 
 
Szabó Péter, Verseghy Ferenc Könyvtár Ifjúsági részleg,  pszabo@vfmk.hu 
 
 
 
 
 
 


