Pályázati kiírás a Trafó homlokzatának kifestésére

A közterületi falfestésekről ismert Színes Város, az Élesztő kézműves söröző és a Trafó
Kortárs Művészetek Háza összefogott, hogy a Trafó Tűzoltó utcai homlokzatának
kreatív kifestésével színesebbé tegye a Trafót és a Ferencvárost! Első lépésként az
alkotók kiválasztásához kreatív pályázatot írt ki a három szervezet.
Hogyan lehet pályázni?
1. Kreatív tervet kell készíteni a Trafó homlokzatának kifestésére az alábbi két
tematikából választva:
•
„Trafó15”: a Trafóra, a Trafóban megvalósuló programokra, eseményekre, a Trafó
profiljára reflektáló falfestés.
•
„Városi Ferenc”: ez a téma kimondottan Ferencvároshoz kötődő motívumot
szeretne megörökíteni a homlokzaton. Olyan terveket várunk, amelyek kifejezetten ehhez
a kerülethez kötődnek, arra reflektálnak.
Néhány plusz információval, szemponttal szeretnénk segíteni az alkotók munkáját, hogy
minél jobb pályamunkák szülessenek a meghosszabbított pályázati kiírásban.
Érdemes a pályázóknak szem előtt tartani az alábbiakat:
- a Trafó profiljával összhangban legyen az üzenet és vizuális megjelenítés
(http://trafo.hu/hu-HU/magunkrol)
- színvonalas, progresszív vizuális megjelenítésre való törekvés (de ez lehet minimalista is)
- pozitív - társadalmilag, kerületileg is - vállalható üzenet közvetítése
- a felület nemcsak a város terével, a köztérrel, hanem az elő, közlekedő várossal, annak
polgáraival fog kommunikálni hosszú ideig (1 évig) – ennek figyelembe vétele
Emellett, a pályázóknak igény szerint személyes konzultációs lehetőséget biztosítunk a
Trafóban.
2. Olyan látványtervet kell készíteni, amely 4-10 nap alatt kivitelezhető/felfesthető.
3. A pályázati művet/látványtervet rövid szöveges koncepció és kivitelezési elképzelés
leírásával, pdf formátumban kell elküldeni a szinesvarosmozgalom@gmail.com email címre.
4. A beérkező pályázatokat a szakmai zsűri előzsűrizi.
5. A zsűri által kiválasztott legjobb 10 terv közül választja ki a zsűri a 3 legjobbat, a
közönség szavazatát is figyelembe véve.
6. A tárgyba annyit kell írni: Trafó 2013 Pályázat

A kifestendő felület

Méretei: kb. 1340 x 1050 cm (kékkel jelzett felület)

Kik pályázhatnak?
Olyan alkotók – képzőművészek, iparművészek, grafikusok, építészek, tájépítészek,
graffitisek, street art művészek - nevezését várják, akik kreatív alkotásukkal szeretnék
szebbé tenni a Trafó homlokzatát, és rendelkeznek e téren különösen kivitelezési
tapasztalattal.
A pályázat feltétele minimum 1 megvalósult kültéri vagy beltéri munka, amelyet szintén a
pályázati e-mail mellékleteként kell elküldeni. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, azokat
harmadik fél részére csak a pályázó engedélyével továbbítjuk.
A pályázatleadás határideje
2013. november 30.
Pályázati feltételek
o A pályázat nem tartalmazhat bármely népcsoportra, nemre, felekezetre nézve sértő
jellegű utalásokat. Minden ilyen pályázatot kizárunk a versenyből.
o A pályázó címe, elérhetősége legyen feltüntetve a pályázatban.
o A jelen kiírásnak megfelelő jelentkezés.
A nevezés menete
1. A pályázók a szinesvarosmozgalom@gmail.com címre küldhetik el a pályázatukat, a
hozzá tartozó látványtervvel, vagy tervekkel együtt, illetve az eddig megvalósult
munkákat is ugyanebben az e-mailben kell elküldeni.
2. A pályázatok elfogadásáról visszajelzést küldünk.
A kiválasztási folyamatról
1. A beérkező pályázatokat a szakmai zsűri pontozásos rendszerrel elektronikusan, anonim
módon értékeli.
2. Az értékelést követően a legtöbb pontot kapott 10 tervet a zsűri személyesen is értékeli,
valamit a közönség is szavazhat a legjobb alkotásra. A személyes értékelésen lehetőség
lesz az alkotóknak is megjelenni. A pályázati eredmény kihirdetése ezt követően történik.
Az értékelés szempontjai
1. Mennyire illeszkedik a környezethez.
2. Mennyire illik a terv a felülethez.
3. Mennyire illeszkedik a terv a tematikához.
4. Művészeti érték, koncepció, igényes vizuális élmény, újszerűség, kreativitás.
5. Megvalósíthatóság: mennyire kivitelezhető a terv, milyen a kivitelezésnek a várható
színvonala.
6. Milyen referenciával rendelkezik a pályázó e területen.

Pályázati nyeremények
I. 120 000 forint
II. Éttermi vacsora két fő részére a Trafó pincéjében található Kontra Étteremben, 15 000
forint értékben
III. Élesztő sörkupon 10 000 forint értékben
Figyelem!
A pályázat minden kérdésében a kiíró dönt, további jogorvoslatnak helye nincs.

A zsűri tagjai:
1.
2.
3.
4.
5.
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9.

Bakos Gábor, képes, ARC alapító
Dr. Bíró Péter, marketing szakértő
Fenyvesi Áron, a Trafó Galéria vezetője
Megyeri András, a Színes Város alapítója
Nagy Enikő, a Trafó kommunikációs vezetője
Nádudvari Noémi, esztéta, a Wonderland művészeti vezetője
Szabó György, a Trafó menedzser-igazgatója
Szűcs Balázs főépítész, Ferencváros
Tóth Imre, az Élesztő tulajdonosa

További információ: sajto@szinesvaros.hu

