Felhívás
A Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete projekt civil
bíráló bizottsági tagot keres
Az Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete projekt keretében köztéri alkotás
létrehozására irányuló nyilvános, nemzetközi képzőművészeti pályázat Bíráló Bizottságába
magánszemélyek vagy civil szervezetek jelentkezését várja a Kiíró, Budapest Főváros
Önkormányzata.
A pályázat olyan korszerűen értelmezett emlékhely/emlékmű létrejöttét célozza, amely minél
szélesebb társadalmi rétegek számára teremt lehetőséget az emlékezéshez és a traumák
feldolgozására olyan újszerű vizuális nyelv használatával, amely révén nem csak a hazai áldozati
körök lokális emlékhelye jönne létre, hanem nemzetközi összefüggésben is értelmezhető vagy akár
példát mutató színvonalas mű keletkezne.
Magánszemély vagy civil szervezeti tag bevonása a nemzetközi összetételű Bíráló Bizottságba azt a
célt szolgálja, hogy a szakmai szereplők mellett személyes érintettséggel rendelkező vagy más civil
szempontot képviselő személy is részt vegyen a pályaművek elbírálásában. A nyertes pályamű
kiválasztása során a Bíráló Bizottság tagjai közösen dolgoznak annak érdekében, hogy a bírálati
szempontrendszerben megfogalmazott elvek érvényesüljenek és elősegítsék a téma társadalmi
feldolgozását.
A nyilvános, nemzetközi képzőművészeti pályázat két körben zajlik, a pályázatok magyar vagy angol
nyelven érkezhetnek. A Bíráló Bizottság a munkát 2021. október és 2022. január vége között végzi,
az elektronikusan beérkezett pályaművek első körös értékelését követően várhatóan egy személyes
megjelenéssel (előreláthatóan decemberben) járó kötelezettséggel.
Azon magánszemély vagy civil szervezet jelentkezését várja a Kiíró, aki:





személyes érintettséggel kapcsolódik a témához,
képes a trauma egyéni és társadalmi feldolgozásának fontosságát is képviselni,
hivatott a budapesti városlakó szemszögéből is fontos vélemények megfogalmazására,
munkájával szeretne hozzájárulni a téma társadalmi feldolgozásához, valamint a köztéri
alkotás létrehozásával minél szélesebb körben kifejezni a nőkkel szemben elkövetett
erőszak elleni fellépés társadalmi jelentőségét.

A teljes projektről bővebb információkat a www.elhallgatva.hu oldalon olvashatnak.
A jelentkezéseket egy pdf dokumentumba mentve e-mailen csatolva civiliroda@budapest.hu e-mail
címre várjuk „Elhallgatva – civil bíráló bizottsági tag” jelentkezés tárggyal, valamint az e-mailben a
következő adatok megjelölésével:
a) Magánszemély jelentkező esetén:
•
Név
•
Kapcsolattartásra alkalmas email-cím
•
Telefonszám

•
•

A magánszemély jelentkező személyes érintettségének és motivációjának kifejtése
(max. 100 szó)
A magánszemély jelentkező rövid életrajza (max. 100 szó)

b) Civil szervezet jelentkező esetén:
•
A szervezet, valamint a képviselő neve, székhelye
•
A civil szervezet missziója, annak a téma relevanciája szerinti tevékenységei (max. 2
oldal)
•
A civil szervezet által a Bíráló Bizottságba javasolt személy rövid életrajza (max. 100 szó)
A jelentkezés megküldésének határideje: 2021. szeptember 15.
A jelentkezők közül a projekt Állandó Bizottsága választja ki azt a személyt, akit a feladatra a
legalkalmasabbnak talál.
Nem vehet részt a Bíráló Bizottság munkájában az:
 akinek hozzátartozója részt vesz a pályázaton, vagy
 aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó
szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
Budapest, 2021. július 14.

