A Bánkitó Fesztivál idén is meghirdeti művészeti pályázatát, amelyre
helyspecifikus installációkat, valamint interaktív, a fesztiválozókat
együttműködésre sarkalló, programalapú projektek terveit is várjuk.
Az idei fesztivál és így a kortárs művészeti pályázat hívószava is „2028”.
A tizedik évfordulónkon ugrunk 10 évet és visszamegyünk a jövőbe, hogy
megpróbáljuk közösen kitalálni, mit tartogat számunkra az a bizonyos,
és mégis hogyan jutunk oda együtt. Hogyan lesz a holnapból holnapután,
és abból jövőre? És hogyan színezhetjük ki a jövőképünket, hogy ne csak
„elmúltnyolcév” legyen meg a „mileszmost”?

KÉPZŐMŰVÉSZETI
FELHÍVÁS

Annak érdekében, hogy segítséget
nyújtsunk a pályázathoz, összegyűjtöttünk
néhány olyan társadalmi problémát,
amelyek különböző hangsúlyokkal már
most is problémát jelentenek, de minden
valószínűség szerint a jövőben még
erőteljesebben fogják meghatározni
mindennapjainkat:

OKTATÁS
NEMI EGYENLŐTLENSÉGEK
GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS
LAKHATÁSI PROBLÉMÁK
KÖZÖSSÉGI MÉDIA JELENLÉTE
A MINDENNAPOKBAN
VÁROSIASODÁS
EGÉSZSÉGÜGY
Természetesen bármilyen más olyan témával lehet pályázni,ami
szerintetek meghatározó lesz 2028-ban.

Pályázati feltételek:
1. A pályázó rendelkezésére álló anyagköltség: bruttó 15 ezer forint
2. Az anyagköltséget csak számla ellenében áll módunkban kifizetni
3. A leadott pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, e-mail címét, pontos tervrajzot, koncepciót,
műleírást, valamit részletes anyagköltséget.
4. A beküldött pályaművel szembeni legfontosabb követelmények:
- legyen helyspecifikus – azaz vegye figyelembe azt a környezetet,
amelyben megvalósul
- legyen probléma-centrikus – reagáljon a fesztivál hívószavára
- előnyt jelent, ha interaktív is – magában hordozza
az együttműködés lehetőségét
- tartsa szem előtt a megvalósíthatóság és igényes kivitelezés
szempontjait.
- preferáljuk a költséghatékony megoldásokat!
- Kérünk titeket, hogy a pályázatot Pdf formátumban küldjétek el
és amennyiben a projekt igényli csatoljatok hozzá látványtervet.
- Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a pályázat beküldésével
hozzájárultok, ahhoz, hogy a projekteteket megjelentethessük
a fesztiválhoz kapcsolódó online felületeken, kiadványokban.
A pályázati terv elkészítésénél mindenképp vegyétek számításba
az időjárás viszontagságait is, valamint, hogy az elkészült mű sem
balesetveszélyes, sem pedig egészségkárosító hatású nem lehet!
A győztes pályaművek alkotói ingyen bérletet kapnak a fesztiválra!
Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a pályázattal kapcsolatban,
írjatok az alábbi e-mail címre: palyazat@bankitofesztival.hu
A pályázati tervek leadási határideje: MÁJUS 2. ÉJFÉL
Nyertes pályázatok megvalósításának határideje: JÚLIUS 11.
Eredményhirdetés: MÁJUS 12. ÉJFÉL
Nagyon kíváncsian várjuk az ötleteiteket, reméljük, hamarosan
találkozunk Bánkon!
A BÁNKITÓ CSAPATA

WWW.BANKITOFESZTIVAL.HU

