
A Színház- és Filmm vészeti Egyetem Doktori Iskolája és a Vígszínház pályázatot ír ki a száz éve született Várkonyi Zoltán,
legendás színházcsináló, karizmatikus színházpedagógus és neves  lmrendez  életm vének bemutatására. Olyan 
elemz  tanulmányokat várunk, melyek Várkonyi munkásságát feldolgozva a magyar kulturális hagyományt er sen
meghatározó politikai anomáliákat is vizsgálják, s a múltbeli események kapcsán Várkonyi-életm vében mai kérdésekre
is választ keresnek.

�• Várkonyi, a színész, a színésznevel , a színészpedagógus
�• A Várkonyi-éra a Vígszínházban

M sorpolitika a hatvanas-hetvenes évek színházpolitikai, színházkulturális kontextusában
�• Színházesztétikai sajátosságok Várkonyi Zoltán színházi rendezéseiben (akár egy el adás rekonstrukciója)
�• Az adaptáció jellegzetességei Várkonyi színpadi és/vagy  lmes alkotásaiban
�• Keser  igazság �– Várkonyi Zoltán betiltott  lmjének története
�• Nagy regények, nagy  lmek.

Várkonyi Zoltán törekvése a magyar szuper lm megteremtésére 
�• A zene dramaturgiai szerepe Várkonyi Zoltán  lmjeiben
�• Várkonyi Zoltán történelmi  lmjeinek látványvilága

�• A pályázó m vészeti egyetem vagy tudományegyetem bölcsészettudományi karának
posztgraduális (MA) vagy doktori képzésének hallgatója lehet.

�• A tanulmány jegyzetek és mellékletek nélkül 40.000 karakter terjedelm , máshol meg nem jelent szöveg.
�• A pályázat papíralapú változatban határid re beérkezik a pályázatot kiíró intézményhez.
�• A pályázó vállalja, hogy a bíráló bizottság felkérésére pályam vét a 2012. május 12-én megrendezésre kerül

konferencián el adja.

       Cím: Színház- és Filmm vészeti Egyetem 
       Doktori Iroda
       1088 Budapest, Vas utca 2/c.
       A borítékra írják rá: VÁRKONYI-PÁLYÁZAT

Kérjük, a pályázatokat 2012. április 20. éjfélig elektronikus formában is küldjék el a doktori@szfe.hu címre!
A pályázat eredményhirdetése a Várkonyi Napok eseményeivel egyid ben, 2012. május 12-én lesz.
A pályázatokat a két intézmény vezet i által felkért bizottság bírálja el.

A Színház- és Filmm vészeti Egyetem díjai:
I. díj: 100.000 Ft-os pénzjutalom
II. díj: 70.000 Ft-os pénzjutalom
III. díj: 50.000 Ft-os pénzjutalom

A Vígszínház díjai:
Három különdíj Várkonyi színházi, vígszínházi alkotásainak elemzéséért.

A nyertes pályam veket a Vígszínház és az SZFE közös kiadványában megjelentetjük. 

B vebb információ a két intézmény honlapján: www.szfe.hu, www.vigszinhaz.hu,
illetve a rendezvény saját honlapján: www.varkonyinapok.hu.
Érdekl dni lehet a dramaturgia@vigszinhaz.hu e-mail címen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Várkonyi Zoltán életm vének bemutatására

Pályázati témakörök

A pályázat feltételei

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. április 20. (a postabélyegz  dátuma)

A pályázat díjazása
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