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a DECODE építészeti és képzőművészeti
pályázathoz kapcsolódóan 

Érdeklődni szeretnék, hogy csapatban való indulás estén is kötöttség-e a megadott
korhatár? A GYIK Műhelyben (Gyermek és Ifjúsági képzőművészeti Műhely)
építészként, foglalkozom gyerekek (8- 12 év) téri vizuális nevelésével. Én a felső
korhatár fölött vagyok. Szívesen indítanám a csoportomat a pályázaton.
Csapatban való indulás esetén is teljesíteni kell a pályázóknak a korhatárra vonatkozó
feltételeket. Ezalapján sajnos nincs lehetőség a gyerekek nevezésére.

Érdeklődnék, hogy van bármi plusz információ a pályázattal kapcsolatban. Tavaly
voltak választható témák.
A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a kiírás tartalmazza, melyben a kiíró
kitér a pályázók feladatára és a pályázat céljára egyaránt. A dokumentum az alábbi
linkről letölthető magyar és angol nyelven:
https://bordstudio.hu/wp-content/uploads/2019/08/DECODE_palyazatikiiras_2019-1.pdf

Olyan kérdésem lenne, hogy az általam benyújtani kívánt pályázati mű, videó
formátumú.  A megadott 3:00 perc kicsit szűkösnek tűnik. Lehetséges, a videó
megadott hosszának a növelése?
A kiírásban szereplő időbeni megkötés minden pályázóra egyaránt érvényes, ezért
ettől sajnos nem tudunk eltekinteni. Természetesen pár másodperces eltérés nem jár
kizárással.

Ha valakik csapatban indulnak, akkor lehetséges-e, hogy a csapat egyik tagja már
elmúlt 35 éves?
Csapatban való indulás esetén is teljesíteni kell a pályázóknak a korhatárra vonatkozó
feltételeket, tehát minden nevezőnek 18-35 év közé kell esni.

Az, aki a szűkített listára felkerül, kap külön értesítést?
A pályázat eredményének hivatalos kihirdetése az ünnepélyes díjátadón történik,
november 13-án, a Faur Zsófi Galériában. A kiíró később dönt, hogy a szűkített listára
került pályázókat előzetesen értesíti-e.
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Szükséges-e, hogy a csapat valamennyi tagja művészeti intézményhez kötődjön?
Illetve, felsőfokú művészeti intézményhez való kötődésnek számít-e, ha a pályázó
oda felvételizik?
Csapatok esetében legalább egy pályázó csapattag részére kritérium, hogy
megkezdett tanulmányokkal rendelkezzen a kiírásban adott területek valamelyikén. A
korhatár azonban valamennyi pályázó csapattagra nézve kötelező.

Építészet kategóriában pályáztatható-e egyetemi vagy olyan munka, ami már
korábban publikálva lett?
Igen, egyetemi projektek és/vagy korábban már publikált munka is benyújtható,
amennyiben a kiírás feltételeinek megfelel.

A pályázatra készülő művészeti alkotások megvalósítási költségének van-e korlátja,
fedezi-e a kiíró?
Mivel a művészeti alkotás koncepciójáról szóló médiafájl elegendő az érvényes
pályázathoz, a megvalósított alkotás ezt csak opcionálisan kiegészítheti, de nem
kötelezően benyújtandó. Annak előállítási költségére korlát nincsen, azonban az teljes
mértékben az alkotót terheli, a kiírónak nem áll módjában megtéríteni.
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QUESTONS & ANSWERS

I'd like to ask about the age limit, weather it regards group entries as well,
because I work in GYIK (an art workshop for kids and adolescences). I'm an
architect and I work with children aged 8-12, I teach visual education. I am
above the age limit and they are below it but I was wondering perhaps they
could enter as a group?
Unfortuantely the age limit concerns group entries too, so I'm afraid they cannot enter
the competition if they are under the age limit.

I'd like to ask about any extra information about the competition. Last year
there were optional topics too.
The detailed information about the competition can be reached on the following link
in both
English and Hungarian. It includes the aim of the competition and its terms and
conditions too.
https://bordstudio.hu/wp-content/uploads/2019/08/DECODE_palyazatikiiras_2019-1.pdf

I'd like to enter the competition with a video but unfortunately the time limit
(3mins) seems to be too short. Is it possible to extend this limit somehow?
Well, rules are rules so unfortunately we must keep them without any exceptions.
Nevertheless an extra few seconds will not result in disqualifications.

What if there is a group entry and one of the members is over 35?
Well, rules are rules so unfortunately we must keep them without any exceptions
therefore each member must be between 18-35.

Will shortlisted people receive a note about having been shortlisted?
The official announcement of the result is taking place on 13. November in Faur Zsófi
Gallery. We will decide later on weather we will inform shortlisted participants or not.

Is it absolutely necessary for each member of the group to have some
connection to an art school? Does applying to one such institution count as a
connection already?
In the case of group entries the criteria is to have at least one member of the group
who has already started their education in the fields described in the terms and
conditions. Age limit or the other hand concerns all members of the group.
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In the category of architecture can I enter with a university project or a project
that has gained publicity previously?
Yes, one may enter with such materials as long as they meet the criteria of the
competition.

Is there a financial limit to the implementation costs? Does the issuer of the
tender cover the costs?
Since it is perfectly enough to hand in a media file about the concept of the
installation/artefact, producing the actual work is only optional. There is no limit to its
implementation costs but it should be paid by the contenders. The issuer of the
tender will not cover any such costs.
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