Helyspecifikus projekt pályázat – THEALTER FESZT 2012
A Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) és a szegedi MASZK Egyesület a THEALTER FESZT 2012 keretében nyílt pályázatot
hirdet helyspecifikus előadó-művészeti projektek megvalósítására.
Pályázók köre: Bármely tag vagy tagszervezet, vagy a tagszervezet által delegált alkotó-, előadóművész vagy csoport.

Pályázat célja:
A program célja az előadó-művészet társadalmi nyilvánosság tereiben megvalósuló, helyspecifikus és problémamegszólító megjelenésének támogatása, és olyan
potenciális befogadókhoz való eljuttatása, akik a független előadó-művészeti szcéna hivatalos csatornái számára elérhetetlenek.
A kiírók a pályázóktól olyan innovatív, a társadalmi
nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, a helyi közösségeket megszólító helyspecifikus
alkotások létrejöttét támogatja, amelyek külön figyelmet fordítanak a választott helyszín kontextusára, vagyis nem pusztán egy fikcióra épülő művészeti akció
díszletének tekintik az adott teret, hanem a helyi közösségi történelem részének.
A pályázat célja, hogy olyan projektek létrehozását
ösztönözze, melyek az előadó-művészet eszközeinek
segítségével kísérelnek meg közérdeklődésre igényt
formáló kérdéseket felvetni, a nem színház-orientált
közönségréteget a szituációk révén elgondolkodtatni,
így törekedve a párbeszéd ösztönzésére, amelynek
segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit
véleményformálásra és együttgondolkodásra ösztönözhetik.

•

A projektben dolgozók száma nem haladhatja
meg pályázónként a 6 főt.

Pályázat elbírálása:
A beérkező pályázati anyagokat felkért szakmai zsűri
bírálja el: Egyed Erika (SZTE kulturális szervező),
Szalai-Szabó István (színházi szakember), Szemerey
Samu (építész, urbanista).
A pályázatokat elbíráló zsűri a pályázatok kidolgozottságán, pontos tervdokumentációján túl azt is vizsgálja,
hogy a pályázó mekkora hangsúlyt fektetett az adott
helyszín történetének, helyi beágyazottságának megismerésére, illetve milyen mélységben tervezi helyi polgárok bevonását.

A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt
megvalósításának minden költségét (csak tervezetten a
szállítás, építés, bontás költségarányait, az installáláshoz szükséges eszközöket, szerzői díjat stb.).
A projekt megvalósításának összköltségvetése az egy
projektre meghatározott maximális támogatási keretnél
kisebb és nagyobb is lehet, amennyiben erre a pályázó
egyéb forrást vagy önrészt is tud biztosítani.

A pályázat hangsúlyosan nem előadások létrehozására
ad lehetőséget, hanem kísérleti közösségi akciók megalkotására. A pályázat kiírói ezért is határoznak meg az
egyes helyszínekhez kötődő témákat, amelyeket a
pályázóknak valamilyen formában érinteniük kell.

A digitális formában benyújtandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:
1.
Koncepció - részletes projektleírás (max.
2 oldal)
2.
Vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét.
3.
Rider
4.
Költségvetés
5.
A pályázó részletes szakmai életrajza
6.
Név és elérhetőség (pontos postacím, telefon- és mobilszám, e-mail cím)

A szakmai zsűri a beérkezett anyagokból mind a
négy helyszínre egy-egy nyertes pályázót választ ki,
aki megvalósíthatja a projekt ötletét a fesztiválra.
Pályázati feltételek:

A pályázónak tudomásul kell vennie a létrehozáshoz rendelkezésre álló anyagi és időbeli kereteket,
illetve a helyszínek speciális sajátosságait:
•
A projekt előkészítésére és megvalósítására
rendelkezésre álló időtartam: 5 nap a fesztivált
megelőzően, illetve a fesztivál ideje alatt. Az
alkotás a THEALTER FESZT keretében (2012.
július 23-29.) kerül megmutatásra a felkért
szakmai zsűri előtt, 2 alkalommal.
•
A projekt megvalósításához a kiválasztott pályázók szállást (3 ágyas kollégiumi szobákban)
és bruttó 500.000 Ft anyagi támogatást kapnak.

A pályázat nyerteseivel a kuratórium döntése alapján a FESZ szerződést köt, az elnyert összeget alkotói támogatásként utalja át a projekt megvalósítás
megkezdését megelőző 10 napon belül.

A pályázat nyelve: magyar
Műfaji vagy technikai megkötés nincs.
Előnyben részesülnek a minimális technikai igényekkel
megvalósuló, mobilizálható projektek.
Egy pályázó (azaz egy tag, illetve tagszervezet) csak
egy pályatervet nyújthat be.
A pályázónak arra is tekintettel kell lennie, hogy a projekt teljes ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat, nem károsíthatja a környeztet.

Pályázat benyújtása:

A pályázatokat digitális formában kell benyújtani
(rtf-ben vagy pdf-ben) postai úton (DVD, CD) vagy emailben (fesz2012@gmail.com), 2012. április 22-ig
(postázás dátuma).
Cím:
FESZ Iroda, 1093, Budapest, Gönczy Pál u. 2

A helyszínek:
1.

101 éves ház

Szeged egy kevésbé frekventált nevezetessége kb.
10 perc sétára a városközponttól.
Tavaly nagy ünnepséget terveztek a lakóépület
tiszteletére, de az elképzelés végül meghiúsult.
A házban 15 lakás található (egyikben egy 92 éves
néni él), a lakóközösség jó, büszkék az épületre,
amiben élnek.
A pályázónak abból az alapvetésből kell kiindulnia,
hogy ez egy lakóház, vagyis a projekt csak a lakók
aktív bevonásával hozható létre.
Téma: ház és lakóközösség

2.

Szabadság úszóház

Különös helyszín a Tisza jobb partján, a Belvárosi
híd lábánál.
A hely valamikor speciális strandként üzemelt, ma
egy civil egyesület használatában van, amely tagjai
napozónak és hajókikötőnek használják. Az
egyesület tagjai jellemzően idősebb emberek.
Az
akció
csak
az
egyesület
tagjainak
beleegyezésével valósítható meg. Ők nyitottak, de
érthetően kicsit tartózkodóak a kortárs művészettel
szemben.
A pályázónak tudomásul kell vennie, hogy alkotása
csak az egyesület tagjainak beleegyezésével, esetleg aktív bevonásukkal valósulhat meg.
Téma: Tisza, strand és civil egyesület

3.

Szökőkút

Szeged egyik legszebb szökőkútja, a Széchenyi tér
közepén, a forgalmas sétálóutca közelében.
Ez a szökőkút nem olyan frekventált, mint a többi,
ismert szegedi szökőkút. Ugyanakkor ideális
helyszíne lehet egy szabadtéri utcaszínháznak,
vagy egyéb látványosságnak.
A kút körbejárható.
Téma: park és sétálók

4.

Auditorium Maximum

Legendás helyszín. Itt működött a hatvanas évek
közepétől a Paál István vezette Szegedi Egyetemi
Színpad.
A tér hatalmas, belsőépítészetileg is különleges.
A pályázónak tekintettel kell lennie arra is, hogy
egy egyetemen belüli helyszínről van szó.
Téma: egyetem és diákok

Bővebb információ és felvilágosítás:
Nagy Szilvia, FESZ titkár
e-mail: fesz2012@gmail.com
A pályázat megjelenésének dátuma:
2012. március 22.

