ZSOLNAY FÉNYFESZTIVÁL
FÉNY ÚTJA PÁLYÁZAT
A Zsolnay Fényfesztivál várja jelentkezésed, hogy idén a Te munkád is szerepeljen a Fény Útja
alkotásai között!
A pályázatok benyújtásának határideje 2022. április 10.

ELŐZMÉNYEK
Magyarország első és egyetlen fényfesztiválja, a pécsi Zsolnay Fényfesztivál 2022. nyarán magával
ragadó fényalkotásokkal ragyogja be újra Pécs belvárosát.
2022. július 7. és 10. között egy olyan eseményre várunk, ami organikusan ötvözi a fényfesztiválok
világát utcaművészeti produkciókkal, koncertekkel, színházzal, újcirkuszi előadásokkal.
Az éj leszállta után hazai és külföldi művészek épületvetítései, helyszínspecifikus fényalkotásai
ejtik ámulatba a látogatókat Pécs hangulatos utcáin, terein, belső kertjeiben és templomok
homlokzatain.
A Zsolnay Light Art Fényfestőverseny mellett a fesztivál legintenzívebb élményét akkor élheted
át, ha megismered a közel 25 állomásos fénykörút, a Fény Útja alkotásait.
A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál különlegesen széles spektrumát vonultatja
fel a hazai és nemzetközi fényművészeti programoknak, a látogatók találkozhatnak analóg és
digitális technikán alapuló fényalkotásokkal, statikus és interaktívan irányítható installációkkal
egyaránt.
HELYSZÍN
Pécs mediterrán hangulatú belvárosa tökéletes helyszíne a Fényfesztiválnak. Hazánkban
Budapest mellett egyedül Pécs büszkélkedhet azzal, hogy szinte az összes történelmi korszak
egyedülálló nyomott hagyott a város szövetében. Ókor, középkor, újkor Pécsett együtt van jelen,
a régmúlt korok csodás emlékeket hagytak ránk örökül.
Pécs város római kori elődje, Sopianae késő római, ókeresztény temetőjének egy része az UNESCO
Világörökség részét képezi. A város 2010-ben elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. A
város bájához kétségkívül hozzátartoznak a török hódoltság emlékét idéző épületek. A
legismertebb a Széchenyi téren álló Gázi Kászim pasa dzsámija, amit idővel keresztény
templommá alakítottak.
Az épített örökség különleges hangulatot varázsol a városnak, ahogyan az is, hogy a város összeér
a Mecsek déli lankáival, és az ország legmagasabb épülete, a pécsi TV torony uralja a látképet.

A Zsolnay Fényfesztivál a város legnagyobb nyári, szabadtéri eseménye, 2019-ben 80 000 látogató
kereste fel a rendezvényt 4 napja alatt.

A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
A Zsolnay Fényfesztivál (továbbiakban ZSFF) elkötelezte magát a fényt, mint művészi kifejező
eszközt alkalmazó művészeti alkotások bemutatása mellett. A fesztivál célja, hogy megjelenési
lehetőséget biztosítson a hazai és nemzetközi alkotók számára egyaránt, egyben lehetőséget
igyekszik biztosítani az alkotók közötti kapcsolatok erősítésére, és tudás átadásra.
A Fény Útján szereplő alkotásokat ezidáig egy kuratórium választotta ki, leginkább zárt
meghívásos rendszer formájában, ezen kívánunk változtatni, reményeink szerint ezáltal...
Pályázatunkra egyaránt várjuk a fesztiválon ezidáig szereplő alkotók és új művészek munkáit.
Izgalmasnak találjuk klasszikus fényművészeti alkotások bemutatását, társművészetek
bemutatását
Felhívásunk nyitott kreatív művészeti tárgyakat tanuló hallgatók és a feltörekvő művészek
számára ugyanúgy, mint tapasztalt és sikeres csapatok számára. Amatőröket és profikat egyaránt
bátorítunk, hogy nevezzenek be fényművészeti ötleteikkel és alkotásaikkal a ZSFF 2022-re.
A sikeres pályázók az előkészítés és a megvalósítás során további segítséget és tanácsokat kapnak
a ZSFF csapatától.
TÉMA
A ZSFF olyan izgalmas fényművészeti installáció és vetítési-fényfestési ötleteket keres, amelyek
magával ragadják, inspirálják és interaktív módon bevonják a közönséget, miközben reflektálnak
az általunk előnyben részesített témánkra is, melyek:
HAGYOMÁNYOK TISZTELETE
NYITOTTSÁG A KÍSÉRLETEZÉSRE
VIZIONÁRIUS LÁTÁSMÓD
KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK
ELŐREMUTATÓ MEGOLDÁSOK
TÁRSADALMI TUDATOSSÁG
KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG
Olyan tartalmakat keresünk, amelyek magával ragadó és erőteljes élményt nyújtanak a
látogatóknak a 4 napos eseménysorozat során.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
Összegyűjtöttünk néhány információt, amelyek segítenek egy sikeres pályázat összeállításában:
Az első egy Google térkép, amely tartalmazza a lehetséges helyszíneket: link.
Ajánljuk továbbá annak a fotó és video gyűjteménynek megismerését, mely további részletes
információkat nyújt a helyszínekről, és az ezidáig létrehozott alkotásokról: link.
Javasoljuk, hogy a pályázati adatlap kitöltése előtt ismerjétek meg ezeket a segédleteket, mivel a
döntési folyamat során a helyszínekhez illeszkedve, azok specifikumait figyelembe véve választjuk
ki a megvalósítandó alkotásokat. Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy nem tudjuk minden
körülmények között garantálni az általtok preferált helyszínt.
Lehetőség van konkrét helyszín megjelölése nélkül is pályázni, ez esetben a szervező tesz ajánlatot
erre.
A végleges programot és helyszíneket a ZSFF csapata fogja meghatározni, és ha a pályázatod
kiválasztjuk, fenntartjuk a jogot, hogy veled együttműködve dolgozzuk ki a bemutatás részleteit.
Fenntartjuk a jogot arra is, hogy az alkotói szabadságot messzemenőkig tiszteletben tartva
egyeztessünk az alkotás helyszínhez való illesztéséről.
Célunk, hogy magával ragadó és emlékezetes élményt nyújtsunk közönségünk számára, és ez a
legfontosabb szempont a számunkra, amikor kiválasztjuk az eseményen bemutatandó
műalkotásokat.
Az esemény több helyszínen zajlik, az alkotások túlnyomó részének bemutatására a szabad ég
alatt kerül sor. A pályaműnek erősnek és tartósnak kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon az esőnek
és a szélnek. A veled kötendő szerződésben neked kell felelősséget vállalnod ezekre.
Szabadtéri helyszínek mellett számos beltéri helyszínt is használunk, az alkotásnak minden
esetben tiszteletben kell tartania az adott helyszín specifikumait, szakralitását.
Minden alkotás mellé biztonsági őrzést biztosítunk mind a bemutatás idejére, és azon is túl, de az
üzemeltetést neked, vagy csapatod tagjainak kell vállalnia.
A pályázat részét képezi költségvetési terv benyújtása, ennek a következőket kell tartalmaznia:
● Előadói tiszteletdíj
● Anyagköltségek
● Technikai és egyéb bérleti költségek
● Megvalósítás egyéb költségei
A ZSFF csapata az előkészítés, megvalósítás, üzemeltetés és bontás teljes folyamata alatt
tanáccsal látja el és segíti a sikeres megvalósulást.

A pénzügyi feltételek véglegesítése során segítséget szeretnénk nyújtani a kapcsolódó költségek
racionalizálásában. Fenntartjuk a jogot, hogy az alkotás megvalósítási költségeinek fedezésére
támogatókat vonjunk be.
Csapatunk esetenként technikai eszközöket, helyszíni infrastruktúrát is nyitott biztosítani, de
kérjük, írjátok bele azokat az elemeket is a pályázatba, amelyeknél számítasz a segítségünkre.
ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI
Valamennyi pályázat a következő kritériumok alapján kerül elbírálásra:
● Kreatív koncepció
● Közönségélmény
● Pénzügyi feltételek
● Műszaki megvalósíthatóság
A pályázat elbírálásakor egy produkció megvalósítása erejéig előnyt élveznek V4-es országból
érkező pályamunkák, melynek megvalósítását egy cseh kezdeményezésű pályázat támogatja.
Ebben az esetben a megvalósítás ideje a fesztivált megelőző egy teljes hét, az alkotás helyszíni
installálását dedikált mentor támogatja.
A produkciók elbírálása során előnyt élveznek olyan alkotások is, melyek a fesztivál idején túl, egy
hónapon át lesznek kiállítva, erről és a változó pénzügyi és megvalósítási feltételekről külön
egyeztetünk.
DÖNTÉSHOZATAL ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS
A ZSFF csapata technikai és művészeti tanácsadók bevonásával hozza meg döntését.
A döntés megszületése után minden pályázót emailben értesítünk az eredményről.
Eredményhirdetés ideje: 2022. május 2.
GYIK
Meg kellene neveznem a munkámhoz szükséges technikai felszereléseket, de ebben a szakaszban
nem tudom még – mit írjak az űrlapra?
Mivel nekünk sokat segít, ha minél több információt tudjunk meg az Ön alkotásáról, ezért kérjük,
jelezze legjobb tudása szerint a szükséges felszerelést. Ha még nem biztos benne, tudassa velünk,
és az egyik produkciós csapat felhívhatja Önt az elbírálási folyamat során, hogy átbeszélje a
pályázatát, hogy jobban megértsük, mi a célja.
Remek ötletem van, de nincs tapasztalatom azzal kapcsolatosan, hogy hogyan valósítsam meg,
Mit tegyek?

Ötlet szinten létező terveket is örömmel látunk, és szívesen veszünk részt ezek életre keltésében.
Ez a folyamat több időt igényel, mint kész produkciók megvalósítása, fenntartjuk a jogot, hogy
ötletét hosszabb előkészítéssel támogassuk és egy következő fesztiválon valósítsuk meg.
Milyen további adminisztrációs feladatokkal kell számolnom a munkám támogatása érdekében?
A pályaművek kiválasztását követően elküldjük a velünk kötendő szerződés tervezetét, amiben
részletezzük az alkotói kötelezettségeket és a fesztivál szervezőivel szembeni elvárásokat
egyaránt., akkor küldünk egy művészi megállapodást, amely felvázolja az Ön mint művészt és mi,
mint. Továbbá előre jelezzük, hogy Ön feladata lesz, hogy felelősségbiztosítást kössön az
alkotására.
Ha az alkotásom kiválasztásra kerül, mennyi időm lesz a felállítására (összeszerelésére,
telepítésére)?
Általában 3-5 napos építési folyamattal számolunk, mielőtt az esemény a nyilvánosság előtt
megnyílik. Megadjuk a felállítás és valamennyi művésszel való együttműködés ütemtervét, hogy
mindenki megkapja a kellő segítséget és odafigyelést.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A jelentkezés benyújtásához töltsd ki online jelentkezési lapunkat, melyet angol és magyar
nyelven egyaránt elérhetővé teszünk: link.
Kérjük, győződj meg arról, hogy figyelmesen elolvastad az összes pályázati feltételt, és a megadott
információkat.
Ahhoz, hogy részt tudj venni a Fesztiválon, mindenre kiterjedően kell kitöltened és elküldened az
online jelentkezést.
Egyéb platformon keresztül benyújtott pályázatokat nem vesszünk figyelembe.
Pályázatok beadásának határideje: 2022. április 10. 24.00.
A pályázat elkészítése alatt örömmel állunk rendelkezésre, kérdéseid az alábbi email címre küldd:
info@zsolnayfenyfesztival.hu.
Jó munkát, sikeres pályázatot kívánunk!

MINDEN JOG FENNTARTVA!

