„Van Művészi vénád?”
nemzetközi kortárs művészeti pályázat
1. évfolyama Magyarországon középiskolák és
gimnáziumok tanulói számára

Határok

Tisztelt pedagógus kollégák!
Felkérjük Önöket és diákjaikat, hogy vegyenek részt a Csehországból indult, és mára
nemzetközivé vált 8. ifjúsági kortárs művészeti pályázaton. A pályázat nemzetközi
hagyományaihoz híven a pályázat meghirdetője a cseh Jindřich Chalupecky Társaság a
prágai Nemzeti Galériával, DOX kortárs művészeti központtal, Rudolfinum Galériával és a
Brnoi Morva Galériával együttműködésben. Magyarországon a pályázatot a Szabad
Eklektikus Műhely hirdeti meg a cseh és szlovák partnerszervezetekkel
együttműködve. A legjobb diák projektek prezentációval összekötött
ünnepélyes bemutatóját 2017 tavaszán Budapesten fogjuk megtartani.

Van Művészi vénád?
A Van művész vénád? a visegrádi régió azon középiskolás és gimnáziumi tanulói
számára meghirdetett pályázat, akik érdeklődnek a kortárs művészet iránt. A
pályázat 2009-ben indult Csehországban, mint egy önálló oktatási és nevelési
platform,
mely
együttműködik
a
galériákkal
és
képzőművészeti
intézményrendszerrel. A munkában már a kezdetektől aktívan részt vett a
prágai Nemzeti Galéria, a DOX kortárs művészeti központ és a brnoi Morva Galéria.
2012-től a pályázat a Jindřich Chalupecky díj köré szerveződő aktivitások
részeként kerül megrendezésre. (Ez a díj a legrégebbi cseh művészeti díj,
melyet a 35 év alatt művészek elnyerhetnek.) 2016/17-ben csatlakozott a
társszervezőkhöz a prágai Rudolfinum Galéria, a pozsonyi Szlovák Nemzeti
Galéria és a budapesti Szabad Eklektikus Műhely Művészeti és Nyílt
Kommunikációs Egyesület.
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Idei témánk
Idén a „Határok“ témát választottuk az alkotások létrehozásához. Tudatában vagyunk a
téma aktualitásának. Éppen ezért szeretnénk a diákok számára lehetőséget biztosítani
arra, hogy elgondolkodjanak e fogalom jelentésén és jelentőségén, és minél szélesebb
összefüggésben vizsgálják és dolgozzák fel a témát.
témá
Hogyan óvjuk határainkat?
határainkat Az országhatárokat? Európa határait?
határait Hol vannak a
művészet határai? S a gazdagság és szegénység közötti határ?
határ
Netén
képességeink határai? Vagy a Tejút határai?
határai Mik a fizikai határok?
határok Hogy állunk a
határok megalkotásával vagy megdöntésével? Átlépte-e
e a művészet határait
Chris Burden, mikor magába lövetett egy puskából a galériában?
galériában? És mi van Andy
Warholl-lal? Hát Jiří Kovandával?
Kovand
Vagy mit tett Eduard Manet, amikor egy
meztelen nőt helyezett a felöltözött férfiak közé?
közé S Wej – wej,
ej, aki szobrot állít
az Európa felé menekülő, és vízbefúlt áldozatoknak? Átlépik-e
Átlépik
a határt a
politikusok? Sportolók? Művészek?
Művészek Tudósok? Várjuk a TI válaszaitokat!
válaszaitokat

Mikor?
A pályázat 2016 szeptemberétől 2017 májusáig tart. Az alkotócsoportok jelentkezését
2016. november 15-ig
ig várjuk.
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Kinek szól a pályázat?
A pályázaton 14 és 19 év közötti diákok vehetnek részt (kivételek persze
lehetségesek). Semmilyen előzetes művészeti képzettségre vagy tudásra nincs
szükség a pályázaton való részvételhez. A pályázat célja, hogy a résztvevők aktívan
tanulmányozzák a különféle művészi feldolgozási lehetőségeket és ezek jelentőségét a
hétköznapi élet számára. A diákok feladata, hogy hozzanak létre művészi
alkotócsoportokat (legalább 2 fő), és dolgozzák fel a témát a képzőművészet
eszköztárának
felhasználásával.
A
művészeti
projektben
a
tanulók
felhasználhatják a résztvevők különböző érdeklődési területeinek elemeit és
bevonhatják környezetüket is.

Miért?
A projekt célja, hogy lehetőséget nyújtson a diákok számára, hogy kiteljesítsék
alkotókészségüket és érdeklődésüket összhangban a saját élőkörnyzetükkel; hogy
kifejthessék nézeteiket és megvitathassák azokat másokkal; miközben egy hosszabb
lélegzetű projekten dolgoznak, mely érinti mindennapi létüket, miközben új dolgokat
fedeznek fel önmaguk számára. Ugyancsak célunk, hogy a kortárs művészetet, mint
útitársat mutassuk be azon az úton, mely során új összefüggéseket fedezünk fel,
miközben a világról és az emberről, önmagunkról gondolkodunk.

Hogy is kezdjük?
Javasoljuk, hogy az iskolák az alkotómunkát építsék be a humántantárgyak oktatásába,
pl. a környezeti nevelésbe vagy média oktatásba. Amennyiben az általunk javasolt
módszertanra kíváncsiak, nagy örömmel állunk rendelkezésükre.
Idén a pályázat szervezői a „Határok“ témát választották, ami lehetőséget nyújt arra,
hogy a lehető legkülönfélébb művészeti megoldások szülessenek, és arra is, hogy
kombinálni lehessen bennük a képzőművészet hagyományos és mai irányzatait.
Szeretnénk, ha a „Határok“ témát egyrész napjaink aktualitásában, másrészt történelmi
vetületeiben is megvizsgálnák a pályázók, és természetesen szabad kezet kapnak abban
is, hogy minek/kinek a határait feszegetik vagy szabják meg alkotásaik során.
Az alkotás végeredményének a téma feldolgozását kell tartalmaznia. Annak
bemutatása, a felhasznált művészi hozzáállás és eszköztár, média felület
kiválasztásában az alkotók maximális szabadsággal bírnak. Alkalmazhatók a
munka során hagyományos eszközök (festészet, szobrászat, grafika, stb.)
csakúgy, mint korunk új eszközei és médiumai (pl.: video, fotó, számítógépes
animáció, a közösségi háló eszközei...) A zsűri értékelése során kizárólag a
született alkotás minősége számít, valamint az, hogy az alkotók teljesítették-e a
kiírásban szereplő feladatot.
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Időpontok
Szeptember - október:
A pályázat indulása, az iskolák megkeresése.
November 15.:
A jelentkezések leadásának határideje.
December - február:
Workshopok a diákok számára a társgalériákban, konzultációk a meghívott csoportok
számára az iskolákban (igény szerint).
Március:
Elődöntők, a legizgalmasabb 25 projekt kiválasztása a döntőbe.
Május:
Döntő, a legizgalmasabb projektek kiállítása.
Június:
Országonként - Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról - a három
legizgalmasabb projekt találkozója Brnoban, az alkotások kiállítása a Morava Galeriában.

Workshopok és konzultációk

A diákok és pedagógusok részt vehetnek a Szabad Eklektikus Műhely és partner galériái
által szervezett workshopokon, melyeken a támogató művészekkel megbeszélhetik az év
témáját és a feldolgozás során felmerülő kérdéseket.
Konzultációkat tartunk (megbeszélés szerint) a diákokkal és oktatóikkat az iskolákban,
ami segíti a kész alkotások prezentációját.

Támogatás
A „Van Művészi Vénád?“ pályázat Magyarországon a Szabad Eklektikus Műhely
szervezésében valósul meg. A programot több kulturális szervezet és kortárs művészek
támogatják.

Keressenek minket kérdéseikkel, észrevételeikkel! Örömmel nyújtunk Önöknek
még több információt a pályázatról.
A jelentkezéseket - a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével - várjuk a
gorogmasha@gmail.com e-mail címre.

Remélem, hamarosan találkozunk!
Üdvözlettel,
Görög Mása
„Van Művészi Vénád?“ projekt vezető
Tel.: +36 70 314 1936
www.muveszivena.hu
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