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Tárgy:  Pályázat az 56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjában 

megrendezendő kiállításra  

 

 

 

Tisztelt MANK! 
 

 

Alulírott Szőke Ferenc a 2015. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar 

pavilonjában megrendezendő kiállításra nyújtok be pályázatot, címe: „Csodák palotája”.  A 

pályázat több feltétel szempontjából nem felel meg a kiírásban szereplő elvárásoknak, azonban a 

hiányosságok ellenére úgy gondolom, hogy a bemutatásra javasolt munkák alkalmasak lehetnek 

arra, hogy a pályázatot a kiválasztás során szakmai zsűri számításba vegye.   

 

A pályázati feltételekkel kapcsolatos információk: 

 

1. Önéletrajz: A pályázati kiírásban szereplő nemzetközi kiállítási kurátori tapasztalattal, 

referenciával  nem rendelkezem, a pályázatomat önálló alkotóként nyújtom be.  Művészeti 

képzésben nem vettem részt, művészeti tevékenységemet polgári foglalkozás mellett, 2013. 

februárban kezdtem el. Video installációkról, egyéb objektekről készítek vázlatokat és szöveges 

leírásokat. A művek jelenleg  „recept” állapotban léteznek, csupán tervek állnak rendelkezésre, 

amelyek alapján elképzelhetők, illetve kivitelezhetők a műalkotások.  

 

Kiállítások:  

 

Liget Galéria: „Csodák palotája” (2014. február)  

Gallery8: „Hangtál”  (2014. október) 

 

Megtiszteltetés volt számomra, hogy két, a szakma által elismert galéria vállalta fel a csupán 

koncepcionális, gondolati formában létező műalkotások terv-vázlatainak, szöveges leírásainak 

bemutatását. Mindkét kiállításon 19 db vázlat, leírás szerepelt, A3 méretű kartonokon. A munkák a 

„www.pow81.webnode.hu” honlapon elérhetők. 

 

2. Kijelentem, hogy hozzájárulok a művek bemutatásához, illetve a tematikának megfelelő 

felhasználásához. 

 

3. Szakmai koncepció: ld. melléklet.  

 

4. Projekt látványterv: A kiállítás keretében a „Csodák palotája” című video installáció sorozat 

elemeit képező, a mellékletben szereplő 12 db objekt kerülne kivitelezésre és bemutatásra. Az 

installációk jelentős része kinetikus elemet tartalmaz. Az ezekben az installációkban szereplő 

monitorok, projektorok egy a látogató mozgását, körvonalát érzékelő eszközzel vannak összekötve, 

és egy közbeiktatott számítástechnikai alkalmazás révén a néző mozgásának hatására különféle 

módokon változik a látvány. A művek esetenként egy konkrét mozdulat, vagy mozdulatsor 

végrehajtását igénylik a látogatóktól, így a néző részvételén keresztül értelmezhető az adott 

tartalom, mondandó.  
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5. Katalógus koncepció, technikai leírás: Esetleges kiválasztás esetén szükséges a műszaki-

kivitelezési tervek elkészítése, és ezek megvalósítása. A vázlatok, a tervezés és a kivitelezés 

dokumentumai, valamint a „Csodák palotája” sorozat egyéb, bemutatásra nem kerülő eleminek 

leírásai képezhetik a katalógus tartalmát.  

 

6. Kiállítás és katalógus költségvetési terv: Műszaki-gazdasági, költségvetési terv egyelőre nem 

készült, így annak összeállítása a projekt részeként értelmezhető. A bemutatásra javasolt 12 db 

videó installációt és a rendelkezésre álló 20 MFt költségkeretet figyelembe véve fajlagosan 1,5 MFt 

lehet egy-egy installáció átlagos költségvetése. Az összeg reálisan elegendő lehet a sorozat 

megvalósításhoz, valamint a katalógus elkészítéséhez. Tekintettel a videó installációk játékos, 

feltételezhetően közönségvonzó jellegére, vélelmezhető, hogy található szponzor az esetlegesen 

felmerülő kiegészítő forrásigények finanszírozására.   

 

7. Ütemterv nem készült, esetleges kiválasztás esetén ennek összeállítása is a projekt részeként 

értelmezhető.  

 

8. Hozzájárulok, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a benyújtott pályázati 

anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, archívumban 

tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek. 

 

9. Nyilatkozom, hogy kiválasztás esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a 

megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadom. 

 

10. Hozzájárulok, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a benyújtott, a DVD-

n szereplő  „Csodák palotája” c. video installáció sorozatot nyilvánossá tegye. 

 

*** 

 

A sorozat sajátos, részvétel- és élményközpontú jellege, a tartalmak és a meghatározások 

egyszerűsége, könnyen értehetősége révén reális esély lehet arra, hogy viszonylagosan szokatlan 

szakmai és szakmán kívüli figyelmet keltsen. Ez a lehetőség esetlegesen ellensúlyozhatja a 

pályázati hiányosságokat, kérem a munkák szíves áttekintését. 

 

 

2014. december 10. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Szőke Ferenc 

 

 

 

 

mellékletek:  

 

- Szakmai koncepció 

- „Csodák palotája” installáció tervek  

 

 

 

 


