FELHÍVÁS

a 2018-ban második alkalommal
megrendezésre kerülő DESIGN HÉT GYŐR
csoportos kiállításon való részvételre
A TERASZ Csoport Egyesület által megrendezett 2017 évi Design Hét Győr
designkiállításának sikerén felbuzdulva, idén még szélesebb körben szeretnénk bemutatni a
kortárs, győri vagy győri kötődésű alkotók munkáit.
A Design Hét Győr 2018 rendezvény 2018. október 12 és október 20 között kerül megrendezésre, hívó szava az „INDUSTRIAL DESIGN”. A kiállításon való részvételre az alábbi
feltételek szerint várjuk a jelentkezéseket.
AKIK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK:
A kortárs design területén tevékenykedő alkotók életkortól és nemzetiségtől függetlenül.
Várjuk az autonóm tervezőkön túl, kreatív műhelyek, tervezőcsoportok jelentkezését is!
A pályaműveket terv, prototípus és késztermék kategóriákban lehet nevezni.
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
• A pályázó vállalja, hogy az általa digitálisan beadott pályázat alapján a
műtárgyat/műtárgyakat az általa leírt eredeti koncepció és installáció szerint kiállításra kész
módon készíti el, avagy terv esetén prezentációs tablót készít.
• Nevezési díj 12.700.- Ft, melyet a TERASZ Csoport Egyesület
10403356-50526750-85671009 bankszámlájára kell utalni.
A Közlemény rovatban feltüntetendő: DESIGN HÉT GYŐR 2018 + alkotó neve.
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri fogja elbírálni és kiválogatni a kiállításon való részvételre. A kiválasztott pályaművek szerzőit a kiállításon való részvételről e-mailben értesítjük
2018. augusztus 31-ig. A bemutató tárlatának a Design Hét Győr 2018 rendezvény fog
helyszínt biztosítani.
A PÁLYÁZATI ANYAG BEADÁSI PARAMÉTEREI:
• 1 db összefűzött pdf formátumú dokumentum, max 10Mb, RGB színformátumban
• Fájlnév: alkotó neve_kategória_munknév
• A munka rövid szöveges bemutatása (max. 300 szó)
• Az alkotó művészeti munkásságát bemutató önéletrajz
• Alkotónként maximum 10 kép
Nagyobb fájlméretű video munka, amennyiben a projekt megértését elősegíti fájlküldővel
külön megküldhető, az összefűzött pályamű dokumentum kötelezően beküldendő!
A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE:
2018. augusztus 24. A határidőn túl beérkezett pályaműveket nem áll módunkban befogadni.
ÉRTESÍTÉS A KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRŐL:
2018. augusztus 31.
KIVÁLASZTOTT PÁLYAMŰVEK ÁTADÁSA A KIÁLLÍTÁSÉPÍTÉSHEZ:
2018. október 1.
A PÁLYAMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSA A KIÁLLÍTÁST KÖVETŐEN:
2018. október 24.
A felmerülő kérdéseket az alábbi címre várjuk: hello@designhetgyor.hu

