PRO ARTE- MUNKÁCS
civilszervezet
PÁLYÁZATI FELHíVÁS

MÁSODIK KÁRPÁTALJAI SZOBRÁSZTÁBOR

A Pro Arte-Munkács civilszervezet által létrehozott és a BGA által támaogatott
szobrásztábor immár második alkalommal kerül megrendezésre, melyben pályázati
lehetőséget ad Kárpátmedence művészeinek Kárpátalján köztéri szoborral való
bemutatkozásra.

A MŰVÉSZTELEP KÖRÜLMÉNYEI:
A pályázatra jelentkezhetnek Ukrajnábol vagy a kárpátmedencéböl olyan
művészek, akik már önálló művészeti tevénykenységet folytatnak és kellő
tapasztalattal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy tisztában vannak saját
teljesitőképességükkel, mivel a művésztábor ideje alatt, 15 nap, a művésztelep
számára felajánlott műnek el kell készülnie.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:
1. Alkotó rövid önéletrajza, publikációi, kiállitásainak listája, digitális portfolió
legalább 5 korábbi munkájárol mely 5 évnél nem régebbi.
2. A megadott témához kapcsolódó vázlatterv, látványterv, pontos befoglaló
tömb méretek megadásával.
3. Tervekhez néhány mondatos rövid leirás.
4. Rövid ( max. 1/A4 oldal) szakmai önéletrajz, ami tartalmazza az
elérhetőségeket (tel, e-mail)
5. Megadott témához kapcsolódó rövid leirása munkákkal kapcsolatban
6. A kész szobor talapzatának tervrajza méretekkel.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA:
TISZTA FORRÁSBOL
Egyre gyorsuló és eligenűlő világunkban megmaradásunk létfeltétele, hogy
kissebbségben élve megtartsuk nemzeti identitásunkat, a XXI. században
modern, művészi épitett, faragott jelet, nyomot hagyni ittlétünkröl Kárpátalja
helységeiben.

ALAPANYAG:
Puha, fagyálló homokkő (abbol a Jampoli, Vinyica megyei homokkőbányábol
melynek köveiből feltételezhetően a kunbabák készültek), méretek: 0.5 m2 vagy
lehasitott darabok kb. 0.2 m2, egyszerü szerkezeti fém illesztékek.

ESZKÖZÖK:
Fedett helyiség, áram, sűritett levegő, targonca, egy db. 230 mm átmérüjü
gyémántkorong.

A MŰVÉSZTELEP IDEJE
AUGUSZTUS 14-28, 29. reggel elutazás

A SZOBRÁSZTÁBOR HELYSZINE:
Kápátalja, Zápszony.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A szállást, étkezést a Pro Atre- Munkács civilszervezet biztosítja.
A tábor utolsó előtti napján a kész szobrok avatását a KMKSZ és a helyi
önkormányzatok szervezik. A szobrok a Beregszász körüli már 2014-ben
elkezdett szoborgyűrü folytatásaként Mezőkaszony, Zápszony, Som,
Csonkapapi és Rafajna falvakban lesznek elhelyezve illetve egy mű a Pro ArteMunkács civil szervezet tulajdonába kerül, bővitve leendő szoborparkját. A
faragás helyszinét Zápszonyban Ilyskovics Viktor vállalkozó biztositja.

ANYAGI TÉRITÉSEK:
640 EUR –nyi tisztelettdijjat UAH-ban melyből 100 EUR-nyit érkezéskor
kapnak a művészek, melyet a Pro Arte- Munkács civil szevezet biztosít.

A PÁLYÁZAT BEADÁSA:
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016 JUNIUS 1
A Pályázati dokumentumokat a peter@matl-art.in.ua cimre várjuk
A Pályázat eredményeiről 05.06.2016- ig minden pályázót e-mailben értesítünk.

A PÁLYÁZAT NYELVE:
Ukrán, Magyar, Angol
ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT:
Amennyiben a feltételeknek nem felel meg
Hiányos a benyújtott dokumentáció
Határidőn túl történik a benyújtása

Pályázattal kapcsolatos további információk:
Matl Árpád szervező: Tel: +380509847517; e- mail: arpi.matl@gmail.com
Matl Péter szobrászművész: Tel: +38992419767; e- mail: peter@matl-art.in.ua
PRO ARTE- CIVIL SZERVEZET
89600, Ukrajna, Munkács, Mira utca 28/1a
e-mail: peter@matl-art.in.ua
Tel: +380992419767
KORÁBBI ÉVEKRÖL INFORMÁCIÓK, KEDVCSINÁLÓK:
https://www.facebook.com/Pro-Arte-Munk%C3%A1cs385460424940386/?fref=ts

