
 
 

Labor pályázat 2017 
 

Pályázati felhívás  
a Labor Galériában megvalósuló projektekre,  

az MKE hallgatói, az FKSE és az MMSZK tagjai részére 

 

 

A Labor Galéria pályázatot hirdet a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói, a Fiatal 

Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagjai, a Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium 

a 2017. szeptember 1. és 2018. július 30. között megvalósuló projekt-tervek kidolgozására. 

A három intézmény és az MMSZK képviselőiből álló Labor Bizottság célja, hogy a 

továbbiakban a három szervezet között az együttműködés az egyes programok, projektek 

szintjén is szorosabbá váljon, erre ezen pályázat keretében is ösztönözni szeretnénk mind 

az FKSE és az MMSZK tagjait, mind az MKE hallgatóit. 

 

A pályázók köre: 

● az FKSE minden tagja 

● az MMSZK minden tagja 

● az MKE minden hallgatója (beleértve a Doktori Iskola hallgatóit is). 

 

Pályázni lehet: 

● egyéni és csoportos kiállításokra (a kiállítások időtartama legfeljebb 3 hét lehet)  

● programsorozatra 

● egy, vagy több napos workshopokra 

● egy napos programokra 

 

Pályázati feltételek: 

● az FKSE tagjainak és/ vagy az MKE hallgatóinak részvétele a projektben 

● a projekt kurátorának/szervezőjének megnevezése a pályázatban 

● hiánytalanul kitöltött pályázati dokumentumok 

 

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

● Pályázati adatlap  

● Pályázati költségvetés 

● Pályázati koncepció (~4000 karakter) 

● Pályázók és kurátor önéletrajza 

 



Pályázati dokumentumok innen letölthetők:  

 

ADATLAP: 

http://labor.c3.hu/wp-content/uploads/LABOR-pályázati-adatlap-2017.docx 

 

KÖLTSÉGVETÉS: 

http://labor.c3.hu/wp-content/uploads/LABOR-pályázati-költségvetés-2017.docx 

 

KONCEPCIÓ: 

http://labor.c3.hu/wp-content/uploads/LABOR-kreatív-koncepció-2017.docx 

 

 

A pályázati dokumentumokat PDF formátumú file-ba kérjük visszaküldeni, a következő 

elnevezéssel: 

• PROJEKTNEVE_KAPCSOLATTARTÓNEVE_adatlap.pdf 

• PROJEKTNEVE_KAPCSOLATTARTÓNEVE_koltsegvetes.pdf 

• PROJEKTNEVE_KAPCSOLATTARTÓNEVE_koncepcio.pdf 

• PROJEKTNEVE_KAPCSOLATTARTÓNEVE_oneletrajzok.pdf 

 

 

Leadási határidő: 2017. április 12. (szerda) éjfél  
 

A pályázatokat a laborgaleria@gmail.com e-mail címre várjuk.  

A levél tárgya ,,Labor 2017 pályázat” legyen.  

 

(Amennyiben nem kaptok visszajelzést a pályázatotok beérkezéséről egy héten belül, kérjük 

jelezzétek!) 

 

A jövő évi kiállítási költségvetésünk függ az aktuális pályázati lehetőségektől, ezért a nyertes 

pályázóknak nem tudjuk garantálni az anyagi hozzájárulást a projektek megvalósulásához. 

Minden pályázó vállalja, hogy akár önerőből, vagy egyéb pályázati forrásból is 

megvalósítja a kiállítást. 

 

A pályázatokat a Labor Bizottság bírálja el. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 16.  

 

Alaprajz és további információk: http://labor.c3.hu/informacio/ 

 

A pályázati kiírás változásának jogát fenntartjuk. 

 

 

Budapest, 2017. március 20. 

 

 

 

Labor Galéria Bizottság 
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