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A pályázóknak a pályaművet 2010. augusztus 5-ig kell eljuttatniuk
A Dél-Dunántúli Építész Kamara, Pécs Város Önkormányzatával, az Aix-en-Provence-i
Vasarely Alapítvánnyal, valamint a pécsi Robert Bosch kulturális menedzserrel
együttműködve Pécs város művészeti teljesítményeinek erősítése érdekében „Victor
Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a Köztéri Művészetért” elnevezéssel
művészeti pályázati hirdetményt tesz közzé. A Pályázat 2010 évi lebonyolítására az
Építészet és Kontextus címet viselő programsorozat keretében kerül sor.
A Pályázat lebonyolításának célja, hogy a Pécsett kijelölt közterületek egyikén új és
állandó műalkotás jöjjön létre.
A pécsi Európa Kulturális Főváros program „határtalan város” koncepciójának
megfelelően nyílt megmérettetés során zajlik majd a pályázat lebonyolítása, amelyen
részt vehet bármely művész nemzetiségétől függetlenül. A pályázat témáját
előzetesen megfogalmazott művészi koncepció határozza meg. A Pályázat műfaji
megkötést nem tartalmaz. A pályázni lehet bármilyen műfajú alkotással. A kiíró
előnyben részesíti a kisléptékű urbanisztikai és szociális összefüggésekre reagáló
műterveket. A tervezendő műnek kellően meghatározó hatást kell gyakorolnia a
közterületre anélkül, hogy kizárólagosan uralkodóvá válna környezetében. A
műalkotásnak összhangban kell lennie a kijelölt helyszín városi, urbanisztikai, és
szocio-kulturális összefüggéseivel.
A pályázati munkák helyszínéül a Kiíró két helyet jelöl meg, de a bírálóbizottság
döntésének megfelelően csupán egy műalkotás valósul meg a Pályázat keretében.

I. A projekt megvalósításához kijelölt helyszínek Pécsett
1. Király utca – Búza tér/kereszteződés
2. Uránváros főtere
II. A zsűri összetétele
1. Héctor Solari, kurátor (Németország) / elnök, patthelyzetben szavazati joggal
2 Pierre Vasarely, a Vasarely Alapítvány elnöke / szavazati joggal
3. Sárkány József művészettörténész, (Magyarország) Baranya Megyei Múzeumok
Igazgatósága / szavazati joggal
4. Christine Gruber képzőművész (Németország) / szavazati joggal
5. N.N., médiaművész a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának meghívásában /
szavazati joggal
6. Szécsi Zsolt városi főépítész / szavazati joggal
7. Aix-en-Provence művészeti akadémiájának delegáltja / szavazati joggal
8. N.N., tartalék zsűritag szavazati joggal, egy eredeti tag indokolt kiesése esetén
9. N.N., jogi tanácsadó / szavazati jog nélkül
10. Christian Gracza (Németország/Magyarország) az elnök titkára / szavazati jog
nélkül
III. Művészeti tanácsadó
1. Ernszt András DLA, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Festészet
tanszékének docense
2. Nagy Márta DLA, keramikus, iparművész
IV. A győztes mű díjazása
A Vasarely Pályázat győztes munkája a „Victor Vasarely Nemzetközi Pályázat a Köztéri
Művészetért győztes munkája” címet kapja. A győztes munka díjazásának összege
bruttó 5.000 Euró (1.400.000,- Ft). A győztes pályázó a Vasarely Alapítvány
felajánlásaként 2 hétig apartman szállás lehetőséget kap Aix-en-Provence-ban.
A pályázat eredményeképpen a nyertes munka megvalósul. A megvalósításra jelenleg
bruttó 40.000 Eurós (11.200.000,- Ft) keretösszeg áll rendelkezésre. Az összeg
magába foglalja az összes előforduló költséget. (280,-Ft/Eur árfolyamon számítva.)
A pályázat eredményeképpen kiválasztásra kerülő legjobb pályaműveket kiállítás és
katalógus fogja bemutatni.
V. A győztes pályamű megvalósítása
A pályázaton nyertes művet a kiíró DDÉK és Pécs Városa közös erőfeszítéssel fogja
megvalósítani.
A díj átadását követően kivitelezési megbízást kell kötni a győztes mű alkotójával és
azonnal hozzá kell kezdeni a szükséges tervezési és engedélyezési munkákhoz. A
Lektorátusi Zsűri és Pécs Város Képviselőtestületének hozzájárulását követően a
pályamű megvalósításának határideje 2011. március 30.
VI. A pályázati részvétel módja
1. A pályázás feltétele az on-line regisztráció és a jelentkezési díj befizetése!
2. Az online-regisztrációra 2010. május 25.-től 2010. augusztus 5. 18:00-ig van

lehetőség a www.ek2010.hu internetes címen.
3. A regisztrációhoz a pályázónak meg kell adnia a teljes nevét, e-mail és postai
címét, ill. telefonszámát és Skype-elérhetőségét, amennyiben rendelkezik ilyennel.
4. A jelentkezési díj összege: 40 Euró, ill. 10.000 HUF
5. A jelentkezési díjat az alábbi bankszámlára kell befizetni:
Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.
H-7624 Pécs
Szent István tér 17.
EUR: HU17 11512914 41101421 00000000
SWIFT/BIC: TAKBHUHB
Szigetvári Takarékszövetkezet
HUF: 11731001 20689672 00000000
6. A pályamunkákat három példányban kérjük benyújtani: egy eredeti és két másolati
példány formájában.
7. Mindhárom pályázati anyagnak tartalmaznia kell a teljes pályázati dokumentációt
(lásd a VIII. 1.-8. pontok).
A pályázóknak a pályaművet a pályázati anyaggal (lezárt borítékban) és a makettel
egybecsomagolva, közép-európai idő szerint 2010. augusztus 5. 18:00-ig beérkezően,
személyesen, vagy postai úton ajánlott küldeményként kell eljuttatniuk az alábbi
címre :
Csontváry Múzeum – DDÉK
Janus Pannonius utca 11. fsz.
H-7621 Pécs
Magyarország
A borítékon szerepeljen a „Victor Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a Köztéri
Művészetért” felirat valamint a pályázó neve és elérhetősége. Személyes átadásnál a
pályázó, vagy a küldönc a szervezőtől átvételi igazolást kap. A később beérkezett
anyagokat nem vesszük figyelembe.
További információ és a kiírási anyag: a www.ek2010.hu címen német, angol, francia
és magyar nyelven elérhető.
A Pályázat nyelve : angol vagy magyar, amely nem vonatkozik a nyomtatott
kiadványokra.
VII. A pályázati kiírás információs mellékletei (www.ek2010.hu)
1. Várostérkép
2. A kijelölt helyszínek megismerését segítő rajzok és fotódokumentumok
(mindkét helyszín esetében külön mappában):
- 1 db áttekintő helyszínrajz
- 1db helyszínrajz
- terepmetszet magassági adatokkal
- helyszínek fotódokumentumai (linkek)
- 2 db szférikus körpanoráma felvétel

3. Általános információk Pécs városáról:
de.pecs.hu
www.pecs2010.hu
www.pecskep.hu/logic/pages/showdoc.php?id=526
4. Információk Victor Vasarely-ről
de.wikipedia.org/wiki/Victor_Vasarely
www.victor-vasarely.de
VIII. A benyújtandó pályázati anyagok
3 példányban benyújtandó anyagok
1. Adatlap: A Pályázó személyes adatai: teljes neve, születés helye, születési dátuma,
értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, a jelentkezési feltételek. Kérjük, minden
oldalt írjon alá.
2. Önéletrajz (max. 1 DIN A4)
3. Művészeti koncepció és részletes műleírás: a tervezett mű megértését szolgáló
gondolatok, műszaki és anyagi paraméterek leírása, amely tartalmazza az alkotás
anyagára, méretére, megvalósíthatóságára és megvalósítás utáni fenntarthatóságára
vonatkozó leírást nyomtatott és digitális formában doc vagy pdf formátumban. (max.
2 DIN A4)
4. Elbírálhatóságot szolgáló és a megértést biztosító vizuális terv (rajz, számítógépes
animáció, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és
működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, és a mű léptékét. Digitális
anyagok esetében a képek jpg-ben, a videók a Windows Media Player által lejátszható
formátumban készüljenek. (max. 3 DIN A3)
5. Költség- és időterv, amely magában foglalja a terv megvalósításának,
elhelyezésének, a mű működésének költségeit, valamint a szerzői közreműködés
díját, és a megvalósítás időtervét a megadott költségkeretek és határidők
figyelembevételével.
6. A megvalósítás egyéb különleges feltételeinek leírása, beleértve a megvalósításhoz
szükséges további információ igényt (szükség esetén)
7. Szerzőségi és adatkezelési nyilatkozat – pályázati részvétel feltételeinek aláírásával
tehető és a pályamű megvalósításának szándékát nyilvánítja ki – amennyiben
pályamunkáját a bírálóbizottság győztes munkának minősíti.
8. Csoportos pályázás esetén: Egy formához nem kötött együttműködési nyilatkozat a
projektvezető megnevezésével.
Egy példányban benyújtandó anyagok
9. a Pályázó döntése szerint 1db 1:10 – 1:50 léptékű makett (max.
30cmx42cmx30cm)
10. A jelentkezési díj befizetésének igazolása (1 példányban)
11. A pályázati anyag digitális változata (doc, xls, illetve jpeg, tif vagy pdf formátum)
(1 példányban)
12. Adatok a pályázó legalább egy, legfeljebb három más projektjéről (lehetőség
szerint köztéri művészeti alkotásokról): fénykép (digitális képek esetében JPG
formátum, 300 dpi), videó (DVD), sajtótermékek, publikációk, újságcikkek
(projektenként legfeljebb három). A referenciák terjedelme nem haladhatja meg a 10
DIN A4-es oldalt, vagy egy katalógus terjedelmét. (1 példányban)

