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KÖZTÉRI SZOBOR PÁLYÁZAT A MARGITSZIGETI HOLDUDVARTÓL

Nyolcadik szezonját kezdi meg a margitszigeti Casino patinás épületében az idén 11 éves Holdudvar. 
A város egyik legsokoldalúbb, hetente több ezer budapesti és külföldi vendég által látogatott közösségi 
találkozóhelye ebből az alkalomból köztéri szobor tervezésére „A Holdudvar a Margitsziget köztere” 
címmel nyilvános pályázatot hirdet. Minden hazai alkotót vagy alkotóközösséget szívesen látunk 
pályázatunkon, melynek célja a Holdudvar új köztéri szobrának megalkotása. 

A KÍVÁNATOS SZOBOR:
• Magyarországi alkotó vagy alkotóközösség munkája
• Visszaadja a Holdudvar sokszínűségét, reflektál a hely zenei, kulturális, művészeti, 
   gasztronómia és közösségi programjainak változatosságára
• Megjeleníti, hogy a hely a Margitszigeten, zöld környezetben működik
• Utal a közösségi komplexumnak otthont adó, az eredetileg Ybl Miklós tervei alapján 
   készült szigeti épületegyüttes, az 1870-es években épült Casino hangulatára
• Nem sérti a kisebbségek, vallási csoportok érzéseit, tekintetbe veszi, hogy a helyet 
   egyes programokon fiatalkorúak is látogatják
• Költséghatékony módon megvalósítható
• Illeszkedik a hely környezeti, vizuális, hangulati koncepciójába
• A zsűri előnyben részesíti azokat az alkotásokat, amelyek nem kullognak a mai 
   vizuális trendek iránt, hanem egyediek, önálló, markáns színfoltot képviselnek.

A LEENDŐ ALKOTÁS TECHNIKAI PARAMÉTEREI
• alapzata max. 2mX2m
• magassága 1,5m-2,5m között
• anyaga szabadon választott, lehetőség szerint környezetbarát alapanyagokból és
   technológiával készül
• alapanyagát, az alkalmazott technológiát tekintve alkalmas arra, hogy a nyári 
   szezonban kültéri szoborként funkcionáljon, illetve télen tárolható
• ne legyen balesetveszélyes (ne legyen borulékony, éles, hegyes felületeket ne tartalmazzon)

AZ ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK
• az alkotóval a Holdudvar felhasználói szerződést köt az alkotáshoz kapcsolódó jogokra vonatkozóan
• a pályázatban felhasználható összeg nettó 350.000 Ft, amely tartalmazza az
   anyagköltséget és munkadíjat
• a Holdudvar egyéb jogcímen további díjat nem fizet



A PÁLYÁZAT MENETE
• A grafikai tervek és anyag/technológiai leírás beadása: 2013. június 25.
• Zsűrizés: 2013. június 25-30. között
• Közönségszavazás: 2013. július 1-10. között a zsűri által legjobbnak ítélt 3 alkotást 
nyilvános szavazásra bocsátjuk a Holdudvar Galériában, illetve a Holdudvar Facebook felületén
• Megvalósítás: A legnépszerűbb pályázati tervet 2013. július 10-ét követően a 
Holdudvar net. 350.000 Ft-os hozzájárulásával az alkotó(k) elkészíti(k) és installálja a 
Holdudvar erre kijelölt területén.

A PÁLYÁZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
• a szabadtéri mű látványterve
• műleírás (maximum 2 oldal terjedelemben), melynek tartalmaznia kell a szobor 
anyagára és méretére vonatkozó javaslatokat is
• (részletes) költségbecslés
• nyilatkozat arról, hogy a beadott pályamű saját, egyedi terv

A ZSŰRI
• Oltai Kata - művészettörténész
• Szigeti Péter - Kreatív magazin főszerkesztője
• Zságer Balázs - zenész
• Martinkó József - Octogon magazin szerkesztője
• Bosznai Tibor - Holdudvar művészeti vezetője
• Polyák Levenete – a Kortárs Építészeti Központ kurátora

A pályamunkákat (max. 8 Mbyte méretig) a szobor@holdudvar.net emailcímre kérjük elküldeni.

További információ:
Nádudvari Noémi
noemi.nadudvari@gmail.com
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