
A 6. SZIGET ART OF FREEDOM BEMUTATJA:

Tervezz olyan feltűnő, elgondolkodtató, kiemelkedő, lenyűgöző, mulattató, 
megkerülhetetlen alkotást - szobrot, installációt, dekorációs elemet vagy funkcionális 
objektet - amely pozitív üzenetével és vizuális erejével hirdeti a szeretet forradalmát 

és tovább színesíti a Sziget Island of Freedom változatos világát! Legyen olyan elbűvölő 
és impulzív, hogy a Sziget polgárai elképedve szemléljék, legyen összhangban a Sziget 

értékeivel és tudatosan barátságos a környezetünkkel.

A legkreatívabb, leglátványosabb, jövőbemutató 
és költséghatékonyan megvalósítható, de nehezen 

lerombolható munkákat támogatjuk!

Pályázati felhívás művészeti installációk, tárgyak  
megvalósítására a 2019-es Szigeten



A pályázat tárgya

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. 6 éve hirdeti meg az Art of Freedom elnevezésű 
művészeti pályázatát, mellyel kifejezett célja, hogy támogassa a magyar és külföldi tárgyalkotó 
művészek tevékenységét és teret adjon a fesztiváljain az alkotások bemutatásának. Fontos, 
hogy tárgyi alkotásokat várunk, ezért az egyéb képzőművészeti ágakban alkotó művészek je-
lentkezését nem tudjuk sajnos figyelembe venni. 

A Sziget célja, hogy az alkotások által még izgalasabbá és lenyűgözőbbé tegye a fesztiválél-
ményt. Célkitűzésünk, hogy olyan látványos, inspiráló alkotások valósuljanak meg, amik teret 
és hangot adnak olyan eszméknek és ügyeknek amik előbbre viszik a világot és jobb hellyé 
teszik a Földet.

A pályázat témája

A 2018-as évben a “Love Revolution kampány” ( https://szigetfestival.com/hu/love-revolution) 
részeként az olyan műalkotások koncepcióit várjuk, amik az alábbi fogalmakra valamilyen for-
mában reagálnak, összekapcsolhatók:

a pályázók köre

Művészek, alkotói csoportok.

Kezdők, szimpatizánsok, amatőrök, profik.

Követelmény, hogy a pályázó szerződéskötésre és számlakibocsátásra alkalmas legyen.

LOVe revolution

MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK, MÁSHONNAN ÉRKEZTÜNK, MÁS A VALLÁSUNK, A 
BŐRÜNK SZÍNE, MÁS NYELVET BESZÉLÜNK, MÁS AZ ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÜNK, AZ ÍZLÉSÜNK, 
KÜLÖNBÖZŐ DOLGOKAT TARTUNK FONTOSNAK, DE AMIKOR EGYÜTT VAGYUNK, RÁJÖVÜNK, 
HOGY A KÜLÖNBÖZŐSÉG EREJE NAGY DOLGOKRA KÉPES.

A “SZERETET FORRADALMA” EGY NAGY KÖZÖS ÜNNEP, BOLDOG ÉS BÉKÉS ÜNNEPLÉSE 
ANNAK, HOGY TUDJUK, KÖZÖSEN KÉPESEK VAGYUNK ELÉRNI,

hogy senkit nem rekeszthetnek ki, nem sérthetnek meg a bőrszíne, vallása 
vagy nemi identitása miatt,

hogy a származástól függetlenül mindenkit megilletnek az emberi jogok.

“Power of Diversity”



nevezési kategóriák

A nevezés során két kategória közül választhatsz majd:

#1 Installációk 

#2 Funkcionális dizájn objektek

#1 Installációk:

Művészi igényességű, dekoratív, kültéri installációk, szobrok

#2 Funkcionális dizájn objektek:

Dekoratív térelválasztók, térkialakítások, térlefedések, árnyékolók

Dekorációs fények, fényinstallációk

Közösségi bútorok, pihenők, hencsergők

Infrastrukturát színesítő építmények, dekorációk, tárgyak: irányjelző rendszer-, vizesblokk-, 
WC papír tartó-, szemetes állványok designja, kerítés dekoráció, vendéglátóhelyek arculati 
egységeítése, stb.

Kapuk (kempingek, színpadok bejáratai)

Szimbólumok (a Sziget fő üzeneteit megjelenítő feliratok, pl: Love Revolution) 

Backstage dekoráció

Növény dekor

Egy-egy pályázó akár több kategóriában, akár több alkotással is jelentkezhet, de azok 
mindegyikének a pályázati követelményeknek megfelelő leírással kell rendelkezni.

a pályázat díjazása

Az egyes pályázó díjazása az alkotással kapcsolatban felmerülő költségeit fedezi.

Figyelj arra, hogy a pályázati anyagban feltüntetett költségvetésből megvalósítható legyen 
a ott részletezett alkotás. Kérjük, a költségvetésed kialakításakor vedd figyelembe, hogy 
utólagos módosításra nincs lehetőség, az általad megadott összegnek fedeznie kell a 
projekt teljes költségvetését. 

A pályázati díjat számlaképes partnerrel kötött szerződés szerint, számla ellenében tudjuk 
biztosítani. 

A pályázati támogatás teljes keretösszege 35.000.000.- Forint. Célunk, hogy ebből az 
összegből minél több nyertes pályamunka díszítse a Szigetet. 

 
pályázati alapelvek

Legyen látványos, egyedi, emlékezetes!

Illeszkedjen a Sziget Island of Freedom szellemiségéhez és a Love Revolution kampány 
üzeneteihez!

Kizárólag eredeti ötleteket várunk (ne legyen benne plágium)!



Legyen környezetbarát, lehetőleg természetes, vagy újrahasznosított anyagokból készüljön 
(ezeket a pályázatokat előnyben részesítjük)!

Világnézetileg, politikailag legyen semleges, ne ütközzön jogszabályba, ne sértse mások 
érzéseit vagy személyiségi jogait!

Alkotásod legyen fesztivál- és időjárásálló, mert szabadtéri körülmények között áll az 
alkotás majd 10 napig!

Ne legyen balesetveszélyes!

Legyen statikailag biztosított, lehetőleg földbeásás nélkül!

Legyen könnyen szállítható, szét- és összeszerelhető, praktikusan raktározható, hogy a 
jövőben többször is felállítható legyen, legalább 3 évig, akár más fesztiválokon is!

A pályázati anyagokat több körben szűrjük, a nyertesek abban az esetben jelenhetnek meg 
alkotásukkal a fesztiválon, ha közös megállapodást követően szerződésben rögzítettük a 
részleteket.

pályázat leadási formátum

Kövest a weboldalunk segítő útmutatásait (webcím) és küldd el a pályázati anyagod az 
alábbiak szerint legkésőbb 2019. február 15-ig:

Alkotás címe (ezen a néven jelenik meg a fesztiválon)

Rövid bemutatkozás a következő adatokkal: Alkotó vagy alkotó csoport  teljes név (ezen a 
néven kommunikáljuk az alkotót), születési dátum,  telefonszám, e-mail cím. Alkotócsoport 
esetén 1 fő kontakt személy megnevezése, akivel a pályázat ügyében a kapcsolatot tartjuk. 

Látványtervek (1-5db kép, jpg formátum, a hosszabb oldal minimum 1024px, max. 5 MB)

Részletes, de rövid koncepció (word) max. 150 szóban, mely tartalmazza a megoldási terv, 
kivitelezés rövid leírását is. 

Részletes költségterv (word / excel), ami tartalmazza a pályamunkával kapcsolatosan 
felmerülő minden költséget nettóban, Áfa nélkül. Ilyen pl. az alkotás létrehozásával 
kapcsolatos költségek, az esetleges engedélyek (statikai, tűzvédelmi, stb.), a szállítás, 
felállítás, üzemeltetés (a fesztivál ideje alatt az alkotó feladata az alkotás megőrzése) és 
a fesztiválokon kívüli időben történő tárolás. A pályázati anyagban feltüntetett nettó 
összeget a későbbiekben már nincs lehetőség módosítani!

Az alkotás üzemeltetéséhez szükséges technikai igényeket (pl. áram, víz,  stb.) mindenképp 
tüntesd fel, jelöld külön, amire esetleg a Szigettől lenne szükséged (ezeket nyertes pályázat 
esetén külön egyeztetjük). 

Az installáció megvalósításához szükséges anyagokat, szerszámokat és munkaerőt, 
esetleges engedélyek meglétét a pályázónak kell biztosítania. 

Nyilatkozat arról, hogy a beadott alkotás, vagy terv saját szellemi termék, vagy rendelkezel 
az alkotás felhasználási jogaival. Ha a megvalósításhoz külön engedélyekre van szükség, 
akkor azt Neked kell beszerezned.

A kiírásban szereplő előírásoknak nem megfelelő pályamunkákat nem áll módunkban 
feldolgozni!

Az artoffreedom@sziget.hu (Email subject: AOF2019 - Az alkotás címe - Alkotó neve) e-mail 
címen teheted fel kérdéseidet a pályázattal kapcsolatban.



Határidők:

A pályázat beküldési határideje:

Zsűrizés: 2019. március 
Eredményhirdetés (első kör): 2019. március 18. után
Személyes konzultáció (második körben nyertes pályázókkal): 2019. április-május
Szerződéskötés: 2019. május-június
Építés: 2019. augusztus 5-ig 
Fesztivál: 2019. augusztus 7-13.

Bontás: 2019. augusztus 14-től

mit vállal a sziget?

Az alkotónak (az alkotás értékének és/vagy az üzemeltetés összetettségének függvényében) 
fesztiválra belépőjegyet biztosítunk, hogy fel tudja állítani, üzemeltesse (őrizze) és le is tudja 
bontani a munkát. A megvalósításhoz - szükség esetén - előleget folyósítunk, a pályázati 
összeg terhére. Közösen egyeztetett megfelelő helyszínt az alkotás felállításához.

pályázati anyag öszeállításakor

pontosan mérd fel és tüntesd fel a technikai követelményeket, a felállítás helyszínével 
kapcsolatos kéréseidet (ha van ilyen)

vedd figyelembe, hogy ha 8 méternél magasabb az alkotásod, akkor a villámvédelemről is 
gondoskodnod kell,

tervezésekor és megvalósításkor tartsd be a vonatkozó szakhatósági és egyéb jogszabályi 
rendelkezéseket, 

figyelj rá, hogy a pályázatban benyújtott költségvetés a nettó összeget tartalmazza, és 
minden költség benne legyen, utólagos módosításra nincs lehetőség.

figyelj a beküldési határidőre, ezt követően nem tudjuk az anyagot feldolgozni.

figyelj rá, hogy a nyertes pályázóknak folyamatos üzemeltető/karbantartó ügyeletet kell 
biztosítani a fesztivál teljes ideje alatt, aki az esetleges meghibásodásokat is javítani tudja 
(a szükséges belépőjegyet a Sziget biztosítja), hiszen az installációt a fesztivál végégig 
eredeti állapotában kell megőrizni, óvni kell, hogy a többi fesztiválozó ne tudjon kárt tenni 
benne, és a szükséges karbantartások elvégzése is a pályázó feladata,

van lehetőség hosszabb építési időszakra is, korábbi kezdéssel, amennyiben ezzel élni 
szeretnétek, azt a pályázatban jelezzétek!



egyéb rendelkezések

A személyes adatokat és dokumentumokat a Szervező a hatályos jogszabályok szerint 
bizalmasan kezeli, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett pályázatokat 
átrendszerezze és dokumentálja, továbbá kommunikációs célokra és a Sziget Zrt. egyéb 
rendezvényein a jövőben díjmentesen felhasználja. A nyertes pályázatok esetében az elkészült 
alkotások egyéb helyszíneken (Sziget Zrt. rendezvényein kívül) történő felhasználáskor a Sziget 
Kft. egyértelmű jóváhagyása kötelező. 

Amennyiben a kész alkotások a Sziget Zrt. fesztiváljain való megjelenéskor, azok 
rendeltetésszerű használata mellett balesetet, vagy sérülést okoznak, a felelőség a pályázót 
terheli. 

Az alkotásokat a Sziget Zrt. a fesztivál után nem tárolja és azok elszállításáról az alkotóknak 
kell gondoskodnia a fesztivál utáni első bontási napon. Újrafelhasználás esetén a részletekről a 
felek külön megállapodnak.


