
„Városi tükröződések” 

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának és FUJIFILM 

Hungary Kft. közös fotópályázata 

 

Előzmény és a fotópályázat célja:  

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma 2019. október 4-én nyitotta meg az Au Revoir! 

- Magyar származású fotográfusok Franciaországban c. időszaki fotókiállítását. 31 művész 

több mint 200 alkotása, köztük Robert Capa, André Kertész, Brassaï és a magyar közönség 

előtt kevéssé ismert fotósok művei tekinthetőek meg, a kiállított képek az elmúlt közel 100 

év művészetét ölelik fel. Az alkotások között több önarckép és a városi élet hangulatképei 

is megtekinthetők. 

A mobiltelefonok elterjedésével az utóbbi években az épületfotók, természetfotók mellett 

az önarcképek, azaz a selfiek is előtérbe kerültek. A mostani fotópályázat a hagyományos 

fotóművészetre és a selfiekészítésre épül, olyan kreatív önarcképeket várnak a pályázat 

kiírói, amik a várost is bemutatják.  

 

Feladat: 

Érdekes kísérletre hívunk minden profi és amatőr fotózni szerető budapesti járókelőt. 

A pályázó feladata olyan fotó készítése bármilyen fotózásra alkalmas eszközzel, amelyen 

a pályázó önarcképe valamilyen felületen visszatükröződve látszik, és Budapest valamely 

épülete vagy csak a város egy pillanatnyi hangulata is megörökítésre kerül. 

 

Nyeremények: 

I. helyezett: Fujifilm Instax mini 9 kamera 1 csomag fotópapírral a FUJIFILM Hungary Kft. 

jóvoltából és a nyertes kép megjelentetése plakát formájában a kisföldalatti valamelyik 

állomásának peronján 

II. helyezett: a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának kiállításaira érvényes, a 

2020. évre szóló éves bérlet 2 fő részére és a nyertes kép megjelentetése plakát formájában a 

kisföldalatti valamelyik állomásának peronján 

III. helyezett: a nyertes kép megjelentetése plakát formájában a kisföldalatti valamelyik 

állomásának peronján 

 

Pályázatok beküldésének határideje: 2019. december 18. 24:00 

 

Pályázat feltételei: 

A pályázaton 14. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági 

Térség tagállamainak állampolgárai vehetnek részt.  

A pályázatra amatőr és hivatásos fotósok is nevezhetnek, minden pályázó egy db fotóval 

pályázhat. A fotót a https://forms.gle/BeGVz7ym3WBP4xgE6 linken keresztül kell feltölteni. 
16 év alatti pályázók esetében a pályázónak a pályaművel azonos módon be kell küldenie 

a kitöltött és aláírt Szülői hozzájáruló nyilatkozatot is.  

https://forms.gle/BeGVz7ym3WBP4xgE6


Pályázni Budapesten készült digitális fotóval lehet.  

Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Csak saját, a pályázó által készített 

alkotás nevezhető. A pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotón szereplő személyek 

hozzájárulásukat adták a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához.  

Korábbi pályázatokon díjat nyert képek nem adhatók be.   

Egy pályázó 1 pályaművet küldhet be. 

Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton, de nem számít manipulációnak a szokásos 

fotográfiai korrekció (színek, tónusok, fényerő beállítása).  

A nyertes pályaművekből plakátok készülnek, így kérjük, hogy nyomtatásra alkalmas 

minőségben és méretben küldjék be a fotókat.   

Pályázatok elbírálásának módja: a nyertes fotókat egy 3 tagú szakmai zsűri 

választja ki. A zsűri tagjai: 

- Cserba Júlia, a kiállítás kurátora 

- Cseh Gabriella, a kiállítás kurátora 

- Népessy Noémi, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója 

 

Pályázatok elbírálásának szempontjai:  

A pályázatok elbírálásakor a legérdekesebb, legkreatívabb alkotásokat választja ki a zsűri. 

 

További információ: http://www.varmuzeum.hu/aurevoir-palyazat.html 

 

 

 

http://www.varmuzeum.hu/aurevoir-palyazat.html

