
 

 

Európa elrablása – MAFF 2009 – animáció pályázat 

 

A pályázat szabályzata 

 

 A pályaművek készülhetnek egyénileg vagy csoportosan. 

 Az alkotásokat a kitűzött - Európa elrablása - témára kell elkészíteni, amelyhez 
egy megadott mese is kapcsolódik, mint inspirációs darab (lásd a szabályzat 
után). 

 Az animáció képkockáit post-it jegyzetpapírokra kell megrajzolni, azokból majd 
fényképezés vagy filmezés útján mozgóképet létrehozni.  

 Az animációk kezdő motívuma az alábbi ábrán látható - post-it papíron levő 
„meander” - görög motívum.  

                       
 

 A kiinduló motívum bárhol és bárhogyan elhelyezhető a munkafelületen; a 
megrajzolás után teljesen átalakítható, ugyanakkor végig megtartható is. 



 Az animációk leghosszabb ideje 3 perc lehet. 

 A pályaműveket a következő formátumokban lehet beküldeni: AVI, MPEG 2, 
DVD - PAL 720x576 

 A pályaműveket a benevezési lappal együtt kell beküldeni, a beküldendő DVD 

lemezen egy külön fájlként vagy online módon, ZIP fájlba csomagolva az 
animációval együtt. 

 Beküldési lehetőségek:  
- személyesen- vagy postán eljuttatva, DVD-n, az alábbi címre: 

Universitatea Creştină Partium, Catedra Arte Plastice, 410209 Oradea, 
Str. Primăriei Nr. 27, România 

- online – nagyméretű fájlküldő szolgáltatással (pl.: www.toldacuccot.hu 
vagy www.transfer.ro ) az alábbi címre: 
metrion.egyesulet@gmail.com  

  

 Beküldési határidő: 2009. október 22. 

 A benevező személy vagy csoport, a benevező lap beküldésével beleegyezését 

adja a szervezőnek az animációk a fesztivál és a Metrion Egyesület 
propagálására való jutalom nélküli felhasználására.  
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Európa elrablása 
MAFF 2009 

 
 
A vörös bika leszállt a vászonról. Már a teremtésekor elég nyomorultul érezte 

magát, és ebben nagy szerepe volt egy nem különösebben tehetséges vasmunkásnak. 
A nem különösebben tehetséges vasmunkás esténként hódolt a szenvedélyének, a 
pártlap kevés számú és silány minőségű, színtelen reprodukcióit másolta nagy 
buzgalommal a negyedik emeleti ruhaszárítóban, a lépcsőház lakói ezért enyhén 
ütődöttnek tartották, ám amíg a csöpögő ruhákat nem festékezte össze, addig nem 
foglalkoztak vele túlságosan, a nem különösebben tehetséges vasmunkás marha 
nagydarab ember volt. 

A nem különösebben tehetséges vasmunkás valamiért úgy gondolta, hogy a 
Guernica eredetije színes lehet, és isten tudja, mi okból, a bikát vörösre színezte, ami, 
valljuk be, egy faluról származó vasmunkás esetében aggodalomra adhat okot. 

A vörös bika aggódott is eleget, de a nem különösebben tehetséges vasmunkás 
tudta magáról, hogy nem különösebben tehetséges, és amennyiben ezt elfelejtette 
volna, akkor ott volt neki a lepcses szájú felesége, aki minden áldott fizetésnapon az 
orra alá dörgölte az erre vonatkozó sommás megállapításait, az asszony totál ideg lett, 
ahányszor meglátta az új festéktubusokat és ecseteket. 

A vörös bikának nem volt oka aggódni, mert a nem különösebben tehetséges 
vasmunkást nem érdekelte mázolmányainak sorsa, ahogy késznek nyilvánított egy 
képet, a lépcsőházfelelős vihette is a pincébe, ahol a törvénytelenül kihasított saját 
rekeszének deszkafalaira szegezte azokat, a pince eléggé huzatos volt, és a 
negyvenes égő amúgy sem világította be az odút. 

A vörös bika jó húsz évet rágta magát az örökös sötétségben, amíg úgy nem 
döntött, hogy leszáll a vászonról. Állt egy kicsit a pincében, fújtatott egyet, horkantott, 
lábaival kapart, próbálgatta a bikaszerű mozdulatokat, de ebben sem talált semmi 
érdekeset, hát elindult világot látni. 

A pincéből kivezető ajtót megvilágította a kicsi és koszos ablakon beszűrődő 
napfény, a vörös bika elgondolkodva nézte a ráragasztott színes plakátot, fürdőruhában 
mosolygott rajta egy szőke ifjú hölgy, testén keresztben szalag futott, azt írta rajta: Miss 
Europa. 

A vörös bika becsúszott a plakátra, elragadta a nőt, és meglepődve tapasztalta, 
hogy Miss Europában egy csöppnyi hiba sincs. Egy ránc, egy szemölcs, szarkaláb a 
szem sarkában, egy májfolt, narancsbőr, anyajegy, erősebb pihék az ajkak fölött – az 
égvilágon semmi, de semmi. 

A vörös bika nem volt meggyőződve arról, hogy lehet-e szeretni egy ennyire 
tökéletes nőszemélyt. 

 
Demeter Szilárd 

 


