
 

 
 

SÁRKÁNYOK VÁROSA – Szobrászművészeti pályázat 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
 
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és az E.R.Sz.I. Egyesület az 550 éve város 
Sepsiszentgyörgy rendezvénysorozat keretén belül pályázatot hirdet képzőművészeknek olyan 
köztéri szobor tervezésére és felállítására, melynek témája a sárkány. 
 
A pályázat célja 
A szűk körben látogatott galériákból a mindennapok életterébe helyezze a kortárs művészetet a 
képzőművészek alkotásainak köztereken való elhelyezése által. Mindezek mellett cél a  köztéri 
kortárs művészeti kezdeményezések kibontakoztatása és továbbfejlesztése, a lakókörnyezet, 
valamint a közösségi terek vizuális kultúrájának, a környezetkultúrának a fejlesztése. 
 
 
Tematika 
A Sárkányok városa pályázat rendhagyó módon kapcsolódik a Sepsiszentgyörgy névadó 
szentjének legendájához. A sárkány figurájának kiemelésével játékra hívjuk az alkotókat teret 
adván a fantáziának. A mitikus sárkány szimbólum az idők során a kultúrtörténet részévé vált, 
számtalan értelmezése és ábrázolási módja ismeretes. A pályáztató érdeklődéssel várja mind a 
klasszikus ihletésű, mind a modern ábrázolású, sajátos alkotásokat. 
 
 
Pályázati útmutató 
A pályázat kiírója a műalkotás karakterére és anyagára vonatkozó megkötést nem tesz. A 
pályázónak tekintettel kell lennie arra, hogy a művek nem részesülnek őrzésben, ezért a 
közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival a tervezés során 
számolni kell. Az alkotóknak módjukban áll kiválasztani a helyet, ahová az alkotást el kívánják 
helyezni és figyelembe venni a hely adottságait a tervezési folyamatban. 



 

A pályázatnak két szakasza van: 
• Tervverseny, mely során eldől, hogy a beérkezett tervekből, mely pályamunkák lesznek 

kivitelezve. Legtöbb 10 pályamunka kerül kiállításra a tervverseny eredményeként. A 
beérkezett pályázatok alapján kiválasztott tíz művészt tervenként 900 lejjel támogatjuk. 
Az összeg kizárólag a mű előállítási költségeinek fedezésére használható fel. A kész 
alkotás felállításának költségeit Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala fedezi. 

• Alkotások versenye, mely során a kiállított alkotások közül a zsűri, valamint a közönség 
kiválasztja a díjnyertes alkotást. A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka 1500 lej, a 
legnépszerűbb mű 700 lej díjazásban részesül, és mindkettő végleg a helyén marad. A 
nem díjazott alkotások visszakerülnek alkotóik tulajdonába. 

 
 
Pályázati naptár 
 

2011. június 3. – a pályázat kiírása. 
2011. július 30. – a pályamunkák beérkezésének utolsó határideje. 
2011. augusztus 1–6. – zsűrizés. 
2011. augusztus 7. – sajtótájékoztató, a tervverseny eredmény-hirdetése. 
2011. augusztus 8–31. – a művek kivitelezése. 
2011. szeptember 1–7. – a művek elhelyezése. 
2011. szeptember 8.–szeptember 21. – közönségszavazás és zsűrizés. 
2011. szeptember 22. – sajtótájékoztató, az alkotások versenyének eredményhirdetése. 
 
A nyertesek díjazása: a helyi tanács szeptemberi rendes ülését követően. 
 
Díjak 
Szakmai díj: 1500 lej 
Közönségdíj: 700 lej 
 
A pályaművek benyújtása 
A jelentkezésnél beadandó egy látványterv, egy műleírás, a tervezett anyagszükséglet és egy 
szakmai önéletrajz az alkotó portréjával együtt. 
A pályaműveket mind digitális (CD, DVD), mind nyomtatott formában be kell nyújtani a Petőfi 
Sándor utca 6. szám, 520008 Sepsiszentgyörgy címen. 
A pályázat kiírója a nyertes pályaművek jelentkezési iratcsomójában szereplő adatokat és 
információkat kizárólag a pályázat népszerűsítésére használja fel.     

Beérkezési határidő: 2011. július 30., 14 óra. 

 



 

 

A pályaművek elbírálása 
A pályázók pályaművük benyújtásával vállalják, hogy a zsűri döntésének alávetik magukat. Az 
elbírálási szempontok közé tartozik a mű időtállósága, köztéri kiállításra való alkalmassága 
(méret, elhelyezhetőség), valamint az alkotás esztétikai értéke. 
A zsűri tagjai:  

• Ütő Gusztáv, képzőművész 
• Péter Alpár, képzőművész 
• Éltes Barna, szobrász 
• Birtalan Csilla, Sepsiszentgyörgy főépítésze  
• Nagy Krisztina, az E.R.Sz.I. Egyesület képviselője 
 

Az alkotások versenyében augusztus 16-tól, a kiállított művekre a közönség szavazhat majd 
elektronikus úton a www.sepsiszentgyörgy550.ro honlapon, valamint személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Városimázs irodájában (Petőfi Sándor utca 6. szám, 520008 
Sepsiszentgyörgy) elérhető szavazócédulák kitöltésével. 
 
 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
E.R.Sz.I. Egyesület – Nagy Krisztina  tel.: 0742 562 072,   erszi.egyesulet@yahoo.com. 

Városimázs Iroda – tel. 0267 312 000, info550@sepsi.ro. 

 


