
2008 a „reneszánsz éve” Magyarországon. Ez alkalomból a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok 
Társasága, a MATT, nemzetközi pályázatot hirdet A betű reneszánsza címmel. Műfajbeli megkötés nincs, 
plakátokat, emblémákat, kiadványokat, tipográfiai munkákat és autonóm alkotásokat egyaránt várunk!

Az olvasás korunkban számos tekintetben megváltozott. Nemcsak másként viszonyulunk az írott 
szöveghez, de az írás és az olvasás közben létrejövő aktív viszonyok paradigmája is más lett. 
Az információ mennyisége nő, miközben a befogadásra fordítható idő egyre csökken. Új eszközök 
alakítják maguk képére az írott nyelvet. Új nyelv formálódik, amely szétfeszíti a régi rendszerek 
korlátait. A hagyomány eróziója a tudat végzetes torzulásával járhat, ha nem lép helyébe a tudatos 
és dinamikus újraértelmezés. Születik-e új rend ebben a kitágult vizuális térben? Újjászülethet-e 
a betű és a szöveg a képiség tágabb értelmezésében, izgalmassá téve az „elolvasás” mai élményét?

Részvételi feltételek:

A pályázaton 18. életévüket betöltött ter
mészetes személyek, illetve jogi személyek 
vehetnek részt. Mód van csoportos pályázat 
benyújtására is, de egy pályázó csak egy 
csoportos pályázatban vehet részt. A pá
lyázaton való részvétel egyben nyilatkozat 
is a pályázó(k) részéről, hogy a beadott 
alkotások saját munkái, és más szerzői, vagy 
személyiségi jogait nem érintik. A pályáza
ton való részvétel automatikusan a pályázati 
feltételek elfogadását jelenti. A pályázaton 
való részvétel ingyenes. Jogorvoslatnak 
helye nincs.

Beadható művek:

Minden olyan munkával részt lehet venni 
a pályázaton, amely képi és/vagy verbális 
utalással kötődik a reneszánszhoz, illetve 
a pályázat címéhez. Bármilyen tervező
grafikai műfajban készült munkával lehet 
pályázni. Nyomtatott anyagokat várunk, 
papírra kasírozva vagy printen, kiállítha
tó állapotban. Méret megkötés nincs, de 
a pályaművek ne legyenek kisebbek, mint 
20 × 20 cm és nagyobbak, mint 100 × 100 cm.  
Egy pályázó maximum 5 db pályaművet 
küldhet. Minden pályázati anyag mellé,  
CDn vagy DVDn mellékelni kell a beadott 
művek digitális reprodukcióit, A/4es mé
retű, 300 dpis, CMYK tif vagy eps formá
tumban (nem pdf!), valamint a nevezési lap 
*gal jelölt részeit rich text formátumban.

a pályázati anyagok Beadása:

Minden pályázati anyaghoz mellékelni kell 
egy nevezési lapot is. A nevezési lapot hi
ánytalanul kitöltve az alkotás hátoldalára 
kell ragasztani, úgy, hogy az a szállítás so
rán ne válhasson le. A pályázati anyagokat 
postán vagy személyesen lehet eljuttatni, 
munkanapokon 9–15 óra között, a MATT 
által megbízott stúdió irodájába. Cím: 
Anagraphic, 1012 Budapest, Attila út 105., 
III. emelet 2. A pályázati anyagokat gondo
san becsomagolva kérjük leadni. A MATT 
a legnagyobb gonddal jár el az alkotások 
védelmében, de a szállítás során keletkezett 
sérülésekért felelősséget nem vállal. A cso
magoláson kérjük jól láthatóan feltüntetni: 
„MATT – A betű reneszánsza”.

a pályázat elBíRálása és a zsűRi:

A pályázati anyagokat a MATT által delegált 
szakmai zsűri fogja minősíteni. A zsűri által 
a legjobbnak ítélt munka alkotója a MATT 
szakmai díját veheti át. A legkiemelkedőbb 
50 alkotásból nagyszabású kiállítás nyílik 
a Graphifest keretében, a Design Terminál
ban. A kiállításhoz kapcsolódóan a MATT 
katalógust jelentet meg a kiállítás anyagából. 
A zsűri tagjai: Nadine Chahine – a zsűri 
elnöke, a Linotype képviseletében, Auth 
Attila – a MATT képviseletében, Felsmann 
Tamás, Kóthay Gábor, Molnár Tamás, Tepes 
Ferenc és Vargha Balázs. 

a kiállítás:

Az „A betű reneszánsza” című kiállítás 2008. 
november 7én, 18 órakor nyílik a Design  
Terminálban (V. kerület, Erzsébet tér). 
A kiállításmegnyitó, a Graphifest rendez
vénysorozat részeként, az Aranyrajzszög 
kiállítással és díjátadással együtt kerül 
megrendezésre. 

a szakmai elŐadások:

A Graphifest keretén belül a MATT, a kiállítás 
témájához kapcsolódóan szakmai előadá
sokat is rendez. Az előadók világszerte is
mert és elismert grafikusok és tipográfusok. 
Az előadások időpontjai és részletei később 
kerülnek a nyilvánosság elé. A szakmai na
pon, napokon való részvétel ingyenes, az 
előadások eredeti nyelven zajlanak, szink
rontolmácsolással.

a pályázati anyagok Beadási hatáRideje:

2008.09.12.
továBBi infoRmáció:

Bővebb információkért, a kiállítással és 
az előadásokkal kapcsolatban, kattintson 
a www.matt.org.hu/reneszansz linkre!
A Graphifest programjairól tájékozódjon 
a www.designterminal.hu weboldalon!
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