Az Oktatási és Kulturális Miniszter pályázatot hirdet a Reneszánsz Év -2008
keretében
PUBLIC ART témakörben
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a Reneszánsz Év - 2008
keretében és támogatásával 2008. áprilisában országos, nyílt pályázatot hirdet public art
munkák vidéki nagyvárosokban való megvalósítására. A programsorozat megvalósítására az
Oktatási és Kulturális Minisztérium 30 millió Ft keretösszeget biztosít.
A public art magyarországi megjelenései eddig – csekély kivételtől eltekintve – Budapestre
korlátozódtak, ezen kíván a Lektorátus a pályázat segítségével változtatni. Ezzel is szeretné
elősegíteni, hogy a vidéki nagyvárosokban is szerepet kapjanak azok a műalkotások, melyek a
kortárs magyar kultúrában szellemi frissülést, a kortárs művek befogadása terén pedig új
befogadói szemléletet hozhatnak. Korunkban ez a sajátos művészeti műfaj inspirációt adhat
arra, hogy az adott városok urbánus kiépített környezete miként újulhasson meg.
A partnervárosokkal közös előkészítés alatt álló pályázat célja, hogy 2008. szeptemberében
olyan kortárs képzőművészeti alkotások kerüljenek Pécs, Debrecen, Eger, Győr, Miskolc,
Szeged, Szombathely, Dunaújváros utcáira, tereire, amelyek az „utca emberét” próbálják
megszólítani. A két-három hétig látható public art művek a kortárs művészet eszközeinek
segítségével kíséreljenek meg közérdeklődésre igényt tartó kérdéseket felvetni, a művek által
teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. A projektek törekedjenek a párbeszéd
ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit
véleményformálásra, és együttgondolkodásra ösztönözhetik.
A konkrét terekre kiírt pályázati felhívás 2008. április 20-ig kerül közzétételre.
A pályázat minden olyan, a public art iránt érdeklődő alkotót szeretne megszólítani, aki
szívesen kísérletezik a kortárs képzőművészet új formáival. Tartalmilag izgalmas, az adott
helyszínekre adaptált kérdéseket felvető műveket képes alkotni a megadott helyszínekre. A
munkákat a települések és a kuratóriumok által közösen kiválasztott helyszínek (városonként
2-4 helyszín) közül bármelyikére lehet tervezni.
A konkrét helyszínekre készült pályázatok beadási határideje: 2008. június 2.
A pályázaton nyertes művek (a tervek szerint városonként 1-2 munka) 2008. szeptember 13tól kerülnek ki a közterekre. A résztvevő városokban az alkotások – egy összefüggő
programsorozat részeként – egymást követő napokon kerülnek a nyilvánosság elé, és kéthárom hétig lesznek láthatóak. Szeretnénk nagy súlyt fektetni a művészeti projektek

helyspecifikusan megvalósított kommunikációjára, a városlakók „felkészítésére”. A program
előtti egy-két hétben a városi helyi média (digitális és írott sajtó, plakátok stb.)
felhasználásának segítségével igyekszünk megnyerni az esemény számára a nyilvánosság
figyelmét.
Fontosnak tekintjük a program utólagos értékelését is, ezért ha a városlakók részéről van rá
fogadókészség, az érdeklődők részére a településen értékelő vitafórumot biztosítunk a
szervezők és a művészek bevonásával. Projektünkben kísérletet teszünk a public art
műfajának országos megismertetésére, illetve társadalmi párbeszéd kezdeményezésére
művészetről, köztérről, környezetünk közös alakításáról. A pályázati felhívás elérhető lesz a
www.lektoratus.hu valamint a www.reneszanszev2008.hu honlapokon.
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