Festival Valgus Kõnnib 2020 ootab ettepanekuid!

Festival leiab aset 16.–19. septembrini 2020 Tallinna vanalinnas ja Kadriorus.

Ettepanekute esitamise tähtaeg: 16. juuni 2020.
Osalemine on tasuta.

Osalemise teemaks on „Valguse aeg “.
Festivali selleaastaseks peateemaks on „Valguse aeg“. Aja tunnetamine on osa elust. Iga asi
algab ja lõppeb. Me palume osalejatel leida oma teekond läbi valguse ja leida aega, et luua.
Luua midagi imetabast.

Meie soovid osalejatele:
● Valgus peaks moodustama installatsiooni põhiosa.
● Installatsioonidele leitakse asukohad Kadrioru pargis ja/või vanalinnas.
● Installatsioon peab olema sobilik välitingimustesse ning arvestada tuleb
ettearvamatute ilmastikutingimustega.
● Teos võib sisaldada muusikat, etteastet või muid reaalaja elemente.
● Palun kirjutage lühike ja arusaadav kirjeldus oma installatsioonist (ca 500 tähtmärki),
mis sobib teie installatsiooni kõrval olevale infokandjale väljatrükiks.
● Palume arvestada festivali väga suure külastajate arvuga. Veenduge, et teie
installatsioon oleks hästi vaadeldav.
Kes võivad osaleda võistluses?
Eesti ülikoolide ja teiste õppeasutuste õpilased, kunstnikud, disainerid, multimeedia
spetsialistid, arhitektid ja ka loovühendused, disainistuudiod, loomingulised ettevõtjad. Kõik
on oodatud festivalil osalema.
Kuidas osaleda?
Avaldused koos lisadega palume saata aadressile: valguskonnib@kadriorupark.ee
1. Täitke avalduse blankett (leiate altpoolt). Avalduse blanketis peab olema kirjas järgnev:
- idee kirjeldus,
- kasutatavate materjalide ja tehnika kirjeldus
- projektis kasutatavate ressursside loend (eelarve, tehniline abi, transport jne)
- kunstiteose loomise ligikaudne eelarve.

2. Lisage installatsiooni illustratsioonid
- PDF-vormingus (3D-sketšid, illustratsioonid, tehnilised joonised)
Kas ma võin saata rohkem kui ühe töö?
-Üks autor või autorite meeskond võib saata mitu kavandit

Hindamise kriteeriumid
- vastavus festivali peateema rakendamisel .
- sisu ja idee originaalsus ning kvaliteetsus.
- installatsiooni ja vaataja omavaheline interaktsioon.
- osaleja peab olema võimeline aru saama disaini ja praktilise rakendamise tehnilisest
protsessidest.

Kvalifitseerumisest 2020. aasta festivalile, antakse osalejatele teada hiljemalt 01.07.2020.

Osalemise rahalised tingimused:
● Festival katab osaliselt tootmiskulud (materjalid ja seadmed), mis on ligikaudu 1500€
väärtuses festivalil esitletava installatsiooni kohta.
● Festival kompenseerib tehtud kulutused vastavalt eelarvele, kuludokumentidele ja
ainult juhul, kui installatsioon valmib õigeaegselt.
● Festivali tehnilistel spetsialistidel ja žüriil on õigus teha eelarve prognoosidele
eksperthinnanguid ja pakkuda autorile välja muudatusi tehnilistes lahendustes.
● Kunstiteose autoril on õigus taotleda lisatoetusi installatsiooni loomiseks, sealhulgas
ka sponsorlust.
● Festival ei kata transpordikulusid.
● Festival ei kata reisikulusid.

Küsimused ja ettepanekud saatke palun aadressil: valguskonnib@kadriorupark.ee

Festivali Valgus Kõnnib 2020 avaldus.

1. Osaleja informatsioon:
Eesnimi
___________________________________________________________________________
Perekonnanimi
___________________________________________________________________________
Loominguline ühendus (selle olemasolul):
___________________________________________________________________________
Kontaktaadress:
___________________________________________________________________________
(Postiindeks, riik, maakond, vald (vajadusel), linn (alev/küla), tänava nimetus, majanumber,
korterinumber)
E-posti aadress
___________________________________________________________________________
Mobiiltelefoni number:
___________________________________________________________________________

Juriidilise isiku informatsioon: (selle olemasolul)
______________________________________________________________________
4. Väljapakutud kunstilise idee pealkiri ja kirjeldus.
(Palun lisage projekti presentatsioon, kunstiteose sketšid, näidates ära kunstiteose mõõtmed
kolmes projektsioonis PDF-vormingus,)
__________________________________________________________________________

5. Installatsiooni üksikasjad
(kuna täidetud peavad olema teatud eeltingimused, siis peab projekti riist- ja tarkvara
kirjeldused olema väga põhjalikud)
- nõuded võimsusele (kW);
- kasutatavad materjalid;
- plaan, kus on ära näidatud paigaldamise üksikasjad ja installatsiooni ligikaudsed mõõdud;
- nõuded võimsusele (kW) kunstiteose paigaldamise perioodil (mitte kauem kui 2 päeva);
- aeg, mis kulub valgusinstallatsiooni ehitamiseks festivali territooriumil, _____ päeva (mitte
kauem kui 3 päeva) ja valmimise ajakava;

6. Nimekiri autori- ja muude õigustega kaetud kolmandate osapoolte loodud
elementidest, mida kasutatakse kunstiteoses:
__________________________________________________________________________
2.1. Valgusinstallatsiooni kaitse ja turvalisus:
Korraldaja tagab festivali alal üldise korra kuid ei taga iga installatsiooni juures eraldi
valvet. Vajaduse korral on võimalik installatsioon piirata piirdeaiaga, kuid see tuleb eelnevalt
festivali korraldajatega kokku leppida.
Oluline on meeles pidada, et valgusinstallatsioone eksponeeritakse taeva all, seetõttu
peavad need kaks-kolm päeva vastu pidama ka keerukatele ilmastikutingimustele, vihmale,
tuulele. Seetõttu pole soovituslik kasutada paberit, kartongi, guašši või muid niiskustundlikke
materjale.
2.2 . Tuli, pürotehnika:
Tule või lahtise leegi kasutamine pole soovituslik sõltumata valgusinstallatsiooni
suurusest. Juhul, kui teie kunstiline idee vajab lahtist tuld või pürotehnilisi efekte, siis tuleks
seda eelnevalt arutada festivali meeskonna ja tehniliste ekspertidega ning lisaks ka
pürotehnika eksperdiga. Igal juhul peavad objektid vastama tuletõrje ja üldise ohutuse
nõuetele.
NB. Palun võtke arvesse installatsiooni lühiajalisust. Teie valgustusobjektide ideed
peavad olema realistlikud ja eelarve vastavuses nendega.

Ma soovin registreeruda (registreerida loomeühendust, juriidilist isikut) rahvusvahelise
valgusfestivali Valgus Kõnnib 2020 osalejaks.
___________________________________________________________________________
(Osaleja või loomeühenduse juhi allkiri)
(Täisnimi trükitähtedega)
Kaebuste tekkimisel või vastuväidetega kolmandate osapoolte poolt seoses festivali jaoks
loodud kunstiteose autoriõigustega seoses olen isiklikult vastutav kõigi juriidiliste
probleemide eest.
___________________________________________________________________________
(Osaleja või loomeühenduse juhi allkiri)
(Täisnimi trükitähtedega)
Ma volitan festivali organiseerijaid käsitlema minu isiklikke andmeid organisatsiooni ja
võistluse ning kõigi sellega seotud sündmuste ja kohustuste reklaamimise eesmärgil.
___________________________________________________________________________

(Osaleja või loomeühenduse juhi allkiri)

(Täisnimi trükitähtedega)

Kuupäev

