MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Budai Vároltalmazó Közalapítvány
nyilvános művészeti pályázatot ír ki

Cseh Tamás, Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész
szellemi hagyatékát a jelenkor és a jövő nemzedéke számára méltó
módon közvetíteni képes műalkotás megvalósításának tárgyában

2022

1. A kiíró megnevezése
A pályázat kiírója, lebonyolítója és költségviselője a Budai Vároltalmazó Közalapítvány.

2. A pályázat célja, tárgya és anyaga
A pályázat célja, hogy a kerület egykori lakója, Cseh Tamás énekes, zeneszerző és előadóművész
emlékét ápoló és szellemi örökségét képviselő képzőművészeti alkotások szülessenek kortárs
művészek keze által. Az elkészült művek nem kerülnek a pályázatot kiíró Közalapítvány birtokába, azok
tulajdonosai továbbra is az Alkotók lesznek.
A pályázat kapcsán nincs megkötés az alkotás méretére, a felhasznált anyagokra és művészeti
formátumokra vonatkozóan, előírás ugyanakkor, hogy a műtárgy fizikailag létező, elkészült alkotás
legyen.

3. A pályázat jellege és a pályázók köre
3.1. A pályázat nyilvános művészeti pályázat.
3.2. A pályázók köre:
A Pályázat Kiírója olyan művészek, vagy alkotócsoportok részvételét várja:
₋ akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat megvalósítására vállalkoznak,
₋ akik a pályázat benyújtásával a pályázati feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki:
₋ a Bíráló Bizottság tagja
₋ a döntésben résztvevők hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő
gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel
rendelkezik.
A pályázat kiírója a pályázatból megtekintés nélkül kizárja a beérkezési határidő után beküldött, illetve
eljuttatott pályaművet.
3.3. Részvételi feltétel
A pályázat határideje: 2022. június 30.
A pályázó a pályázat határidőre történő benyújtásával a pályázó vállalja az alábbiakat.
₋ A második körbe kerülés esetén az Alkotó vállalja, hogy a kitűzött határidőben biztosítja a
Kiíró részére a műalkotás képmását (az első bírálati szakaszban), majd magát a műalkotást.
₋ A nyertes pályázatok alkotói 1 évre ingyenesen felhasználási jogot engednek a pályázat Kiírója
részére.
₋ A nyertes pályaművekre vonatkozóan az Alkotó az eredmény kihirdetésétől számított 60
napig a pályázat kapcsán megjelölt vételáron vételi jogot, a 60 napos időtartam után a
felhasználási jog idejére elővásárlási jogot biztosít az Budapest I. Kerületi Budavári
Önkormányzata számára.
A benyújtott pályázatok közül a Bíráló Bizottság által legjobbnak minősített 4 alkotás kapcsán biztosít
díjazást. A Kiíró továbbá közönség díjat ad át a közösségi oldalon lebonyolított szavazás során a
legnépszerűbb műtárgy alkotójának.

A Kiíró 2012. augusztus 7. napján teszi közzé az eredményt, és közösségi oldalán bemutatja az
alkotásokat, illetve elektronikus úton értesíti a pályázókat az eredményről. Az alkotók az elismerést és
az ahhoz kapcsolódó díjazást 2022. augusztus 20-án vehetik át.

4. A pályázat lebonyolítása
4. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázat benyújtása során 2022. június 30.-ig a pályázó eljuttatja a kiíró részére az
info@varoltalmazo.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetében:
● az alkotásról készült digitális felvételt (fotó, videó), amelyet Kiíró ezt követően publikál
weboldalán, illetve közösségi oldalán.
● az egyéb beadandó dokumentumokat (lásd 5. pont).
Az alkotást magát a pályázat elbírálásának a második szakaszában, azaz 2022. július 15.-től 2022.
augusztus 20-ig a (Lehetséges helyszínek:: Várnegyed Galéria / Tér-Kép Galéria,) tekinthetnek meg az
érdeklődők.
4. 2. A pályaművek díjazása
A Megbízó a pályázat első 4 helyezettjének, illetve a közönségdíjas alkotás készítőjének biztosít bruttó
díjazást az alábbiak szerint.
1. helyezett
2. helyezett
3.-4. helyezett
Közönségdíj

300.000 Ft
200.000 Ft
150.000 Ft
200.000 Ft

A Közönségdíj az online szavazáson legnépszerűbb alkotás készítője kapja, abban az esetben is, ha a
Bíráló Bizottság is díjazza alkotását.

4. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a
szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Megbízó döntésének.
A beérkezett pályaműveket első körben 2022. július 10.-ig értékeli az erre felkért szakmai Bíráló
Bizottság.
A bíráló Bizottság tagjai:
● Előd Ágnes, szobrász
● Szurcsik József, Munkácsy Mihály-díjas magyar festőművész, képzőművész, a Magyar
Képzőművészeti Egyetem oktatási rektorhelyettese, egyetemi adjunktus
● Révész Emese, művészettörténész
● Cseh András kutató, képzőművész
● Váradiné Naszályi Márta, Budapest 1. kerületi Önkormányzat, polgármester
● Csengey Balázs, Cseh Tamás Archívum
Az első értékelést követően a legjobb 10 alkotás jut az elbírálás második fordulójába. A versenyben
maradt alkotásokat az Alkotók legkésőbb 2022. július 15-ig a Kiíró rendelkezésére bocsátják, s azok a
kerületben kerülnek kiállításra 2022. augusztus 20-ig.

A Bíráló Bizottság tagjai a második körbe került alkotásokat megtekintik, és követően legkésőbb 2022.
augusztus 5.-ig kiválasztják 4 legjobbnak ítélt pályaművet. A Kiíró közösségi oldalán lebonyolított
online szavazáson szintén 2022. augusztus 5-ig voksolhatnak az érdeklődők az általuk legjobbnak
tartott alkotásra.
A pályázati győztest a Kiíró 2022. augusztus 7-én nevezi meg.
Az eredményt a Kiíró az általa gondozott weboldalon és közösségi oldalon hozza nyilvánosságra,
illetve ezzel egy időben elektronikus levélben értesíti a pályázókat az eredményről.
A pályázat kiírója és megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a
beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen
fellebbezésnek helye nincs.

5. Benyújtandó dokumentumok, egyéb eredménytermékek az első körben
₋ az Alkotó rövid bemutatkozása, rövid – legfeljebb 1-2 oldalas – prezentáció saját
munkásságról
₋ műleírás (terjedelem: legfeljebb 1-3 oldal)
₋ fotó vagy videó az elkészült, megvalósított műalkotásról
₋ elérhetőségek (név, telefonszám, e-mail cím)
Mindezeket a dokumentumokat az info@varoltalmazo.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Az anyagokat
tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy rovat tartalmazza a „Cseh Tamás
pályázat” elnevezést.

6. Benyújtandó a második körben
A második körbe jutott alkotók a műalkotást eljuttatják a Budavári Önkormányzathoz. Az átadásról
jegyzőkönyv születik, a vonatkozó biztosítás költségeit a Kiíró vállalja.

7. A bírálatok szempontrendszere
₋ a tervezet pályamű megfelelő mélységű kapcsolódása Cseh Tamás személyéhez, szellemi és
kulturális hagyatékához,
₋ a tervezet pályamű művészi színvonala, eredetisége,
₋ a határidő betartása.

Budapest, 2022. április 25.

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

