Tájékoztató
a Kazincbarcika Város Önkormányzata megbízásából
a Barcika Art Kft. által meghirdetett
Kazincbarcikán található lakó- és középületeken tartós műalkotások elhelyezéséről szóló
pályázatról
A pályázat a Svájci Hozzájárulás a kibővített Európához - Együttműködési Program
Magyarországgal I. Regionális fejlesztés prioritás „Kazincbarcika és vonzáskörzete
munkahelyteremtő fejlesztése” című projekthez kapcsolódott, mely során elkészült
Kazincbarcika város és térsége új térségarculati koncepciója. A KolorCity-Kazincbarcikakoncepcióhoz illeszkedve 2013 és 2015 között 30 kazincbarcikai lakó- és középület egy-egy
homlokzata újulhat meg műalkotások tartós elhelyezésével.
A pályázati jelentkezésekről
A részletes pályázati kiírás június 8-án Kazincbarcika város honlapján lett közzétéve,
kivonatosan hozzáférhető volt a legnagyobb hazai pályázati portálokon és a Kolorcity-projekt
közösségi oldalán.
A nyilvános pályázatra egyének és alkotócsoportok is jelentkezhettek, legyenek természetes
személyek, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetek.
A pályázatra jelentkezni 2013. június 23-án éjfélig lehetett elektronikus úton, pályázati
adatlap csatolásával. Érvényes pályázati adatlapot 109-en nyújtottak be.
A pályázat menetéről
A pályaművek leadási határideje 2013. július 8-a dél volt. Az alkotóknak lehetősége volt a
képek ftp-tárhelyre való feltöltésére is.
A 109 jelentkezőből végül 72-en nyújtottak be értékelhető pályázati anyagot.
A pályázat elbírálásáról
A 72 pályamű összesen 500 homlokzati tervet tartalmazott, vagyis a pályázók többsége
több mint öt homlokzatra adott be pályamunkát. (Egy pályázat akkor volt érvényes, ha a
pályázati kiírásban szereplő falfelületek közül legalább ötre készült terv.)
A pályaművek elbírálására első körben július 11-én és 12-én került sor. A zsűrizésben
közreműködött:
Szakmai zsűri
Lautner Emőke, Kazincbarcika város főépítésze (zsűrielnök)
Litwin József iparművész
Somodi-Hornyák Szilárd képzőművész, művésztanár
Kreatív zsűri, a Kolorcity-koncepciót kidolgozó Artificial Group képviseletében
Ávéd István kreatív igazgató
Foltin István kreatív szövegíró
Hanyecz Márk kreatív szövegíró

A pályázatot kiíró Barcika Art Kft. zsűrije
Bencze Boglárka, a Gyermekek háza-Kézművesház művelődésszervezője
Csurák Zsuzsanna igazgatóhelyettes
Göndör Judit ügyvezető igazgató
Harnócz Zsuzsa igazgatóhelyettes
Kalácska Viola dekoratőr
Ursutzné Blága Krisztina, a Gyermekek háza-Kézművesház vezetője
Ursutz László dizájner
Kazincbarcikai intézmények, civilszervezetek zsűrije
Benczéné Keresztes Csilla, a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal ügykezelője, a
Sajómenti Népművészeti Egyesület tagja
Dr. Illés Pálné, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák nyugalmazott igazgatója
Karikás Lajosné, a Szociális Szolgáltató Központ gazdasági igazgatóhelyettese, a
Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke
Kovácsné Tokai Edit, a „Teljes Életért” Közhasznú Egyesület vezetője, a Rákbetegek
Országos Szövetségének elnökségi tagja, onkológiai szakgondozónő
Pellesné Dombovári Erika, a Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem
Tagiskolájának igazgatóhelyettese
Dr. Spilmanné Ablonczi Piroska, a Pollack Mihály Általános Iskola igazgatóhelyettese
A zsűri július 12-én a legjobb 30 pályázó listáját tette közzé.
A legjobb 20 végső sorrendje a zsűrizés második körében, július 15-én dőlt el.
A pályadíjasok sorrendje július 20-án került nyilvánosságra Kazincbarcika város honlapján és
a Kolorcity közösségi oldalán. A legjobb 30 pályázó levélben is értesítést kapott a
végeredményről.
A pályázat díjazásáról
A Kazincbarcika-Kolorcity-projekt
végeredménye:

kapcsán

1. hely (400 ezer Ft): Kovács G. Tamás
2. hely (300 ezer Ft): Illés Imre
3. hely (200 ezer Ft): Fintha Mátyás
4-10. hely (100 ezer Ft):
Andrássy Judit Lolita
Fignár Réka - Kozicz Szabolcs - Fignár Levente
Grubánovits Attila
MFGdesigners
MOL-AN Bt.
Prokob Krisztián

meghirdetett

épületdekorációs

pályázat

Virág Dóra
11-20. hely (50 ezer Ft):
Adamecz Bernadett
Designs Robot
Karácsonyi László
Kovács Anikó
Nemes Márton - Gyuricza János
Páhy József
Schuller Mária
Szűcs Dóra
Takács Péter
TWIN
21-30. hely:
Collective morning
Csapi Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
Ecsedi Noémi
Gulyás Edina
Hajnal Judit
Kovács Zoltán Tamás
Kövesdi Tibor
Méhész-Polyák Attila
Péchy Gergely - Ungor Dávid
Telekes Balázs
Viszokai Krisztián
/A listára szavazategyezés miatt 31 pályázó került fel./

Az első harminc helyezett munkáját díszoklevéllel köszönjük meg.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadóra 2013. szeptember 14-én, az első
kazincbarcikai Kolorfeszt zárónapján kerül sor.
A pályadíj átadásával a pályázat kiírója a díjazásban részesült pályamunka egészére és
részleteire egyaránt korlátlan felhasználói jogokat szerez, ugyanakkor a díjazott
pályaművek kivitelezésére garanciát nem vállal. A pályadíjak megbízási díjként vagy
számla ellenében fizethetők ki.
A legjobb harminc pályázó pályaművei - a pályázók engedélyével - megtekinthetőek lesznek
a www.kolorcity.hu oldalon, illetve egy későbbi időpontban - várhatóan 2014-ben - a Barcika
Art Kft. kiállítást tervez belőlük.
A pályaművek kivitelezéséről
A pályaművek idei kivitelezési terve még készül. A középületek dekorálására már megvan az
engedély, a lakóépületek esetében a társasházi egyeztetések folyamatosan zajlanak.

A kivitelezésre megbízást kapó vállalkozás kiválasztása is folyamatban van.
A kivitelezőnél elvárás az épületdekorációs munkák gyakorlati elvégzéséhez megfelelő fizikai
felkészültség, felszereltség, referenciák; ugyanakkor a képzőművészeti alkotások megfelelő
színvonalú felfestéséhez fejlett vizuális látásmód, igazolt művészeti alkotótevékenység.
Kazincbarcika, 2013. július 26.
Barcika Art Kft.

