EUROPEAN DOMESTIC ART CHALLENGE (EDAC), avagy
„Alkoss otthon, Európa!”
E címmel a Kunst-und Kulturkreises Wettenberg (Wettenbergi Művészeti és Kulturális Kör (rövidítve:
KuKuK)) és a középhesseni Német-Olasz Társaság (rövidítve: DIG) felhívást tesz közzé, melynek célja
az, hogy a világjárvány és a korlátozások idején is inspirálja az alkotókat és lehetőséget teremtsen
számukra az egymással és a közönséggel való kapcsolattartásra. Ennek érdekében indult el 2020
április közepétől a KuKuK honlapján a „KukuK-Werkstatt-Aktuell” (KuKuk-Aktuális- Műhely)
kezdeményezés, mely megnyitotta az online megjelenés új lehetőségeit.
Első lépésként a KuKuK archívumából válogatva mutattunk be virtuális kiállításokat a műalkotásokról
készült fotókkal, majd egy tagszervezet ötlete nyomán született meg a „Domestic Art Challenge”
ötlete, amely a karantén idején, nem hivatásos művészek által készített, otthon született művészeti
alkotások bemutatását tűzte ki célul.
A felhívást 2020. 05.07-én tettük közzé, azóta hetente frissítjük a beérkezett alkotásokkal virtuális
kiállításunkat. Reményeink szerint ez a lehetőség bátorságot ad és inspirációt nyújt az alkotóknak új
műalkotások létrehozására! A lehetőség mindenki számára nyitott, Wettenberg magyar és francia
partnertelepüléseinek művészei, családjai, barátai számára is. Így az eredetileg „Ulrike’s Domestic Art
Challenge” (Ulrike házi művészeti kihívása) az „European Domestic Art Challenge” (Európai házi
művészeti kihívás) címet kapta. A KUKuK és a DIG között fennálló kapcsolat alapján olasz barátainkat
is szeretnénk a projektbe bevonni, melynek távlati célja, hogy a művészek kapcsolatba kerüljenek
egymással ,és a jövőben valódi közös kiállításokat is létrehozhassunk.
A tervek szerint 2020.05.25-től kezdődően hetente kétszer (keddenként a DIG, csütörtökönként a
KuKuK oldalán) frissítjük virtuális kiállításunkat weblapjainkon. Minden külföldi, így zsámbéki, töki
alkotót , családot, barátot szeretettel várunk a kiállítóink körébe!
Részvételi feltételek:
Ezt a lehetőséget elsősorban a nem hivatásos művészeknek szánjuk! A pályázók a műalkotásokról
készült, az alábbi paramétereknek megfelelő fotók beküldésével nevezhetnek:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

a kép mérete: minimum 1MB
Képfelbontás:minimum 72 DPI
kép nagysága minimum : 20*20cm
ügyeljenek a műalkotás megfelelő megvilágítására (azaz tükröződésmentes legyen, más
fényforrás ne látszódjon a felvételen)
amennyiben festményt , grafikát fotóznak: a fotón ne szerepeljen ferdén az alkotás
amennyiben egy tárgyat fotóznak: a háttér legyen megfelelő, lehetőleg elmosódott
természetesen a fotózott alkotás és a fényképezőgép objektíve tiszta legyen
amennyiben az alkotó videót szeretne bemutatni: azt töltse fel egy drive-ra és annak
elérhetőségét (link) küldje meg

Az alkotásokról kísérőlevélben az alábbi információkat kérjük megküldeni:
1.) Az alkotó neve (vezetéknév, keresztnév sorrendben)
2.) Az alkotás címe (amennyiben van)

3.) alkalmazott technika vagy médium
4.) ország/település, ahol a mű készült vagy az alkotó él
A fotókat a következő e-mail címre várjuk: edac@kukuk-wettenberg.de
A honlapon történő megjelenés:
Amint a kellő számú műalkotás beérkezik hozzánk, a belőlük készült virtuális kiállítást a KuKuK
honlapján megnyitjuk. Az első közzététel tervezett dátuma 2020.06.25. Az első kiállításon történő
megjelenéshez a pályázókat arra kérjük, hogy legkésőbb 2020.06.23-ig küldjék meg alkotásaikat a
megadott paraméterek szerint a fenti e-mail címre! A további, később beérkező alkotásokat olyan
sorrendben és dátummal jelenítjük meg a KuKuK és a DIG honlapján, amint kellő számban és
egymáshoz illő stílusban azok beérkeznek. Minden egyes virtuális kiállítás kb. 20 alkotásról készített
fotóból fog állni.
Későbbi terveink között szerepel tematikus kiállítások létrehozása, melyek részleteiről aktuálisan
mindkét szervezet honlapján elhelyezünk majd információkat az érdeklődők számára.
Megjegyzések:
1.) A KuKuK és a DIG nem vállalnak felelősséget a kiállított fotókért. Azok beküldői a
beküldés időpontjától szavatolnak a képek és az azokon szereplő alkotások szerzői
jogi és adatvédelmi előírásainak betartásáért.
2.) A beérkező alkotások megjelentetése felől kizárólag a KuKuK és a DIG dönteni. A
pályaművek biztonságos digitális eszközökön kerülnek rögzítésre, és kizárólag a
KuKuK és a DIG weboldalán kerülnek felhasználásra. A KuKuK fenntartja azonban a
jogot arra, hogy a megjelentetéshez szükséges mértékben, a beérkező fotókon a
szükséges módosításokat végrehajtsa.
3.) Amennyiben a vírushelyzet miatti korlátozások véget érnek, a jelen felhívás,
lehetőség továbbra is él, nyitva marad az alkotók számára.
4.) Ha valaki valamely alkotóval szeretné a kapcsolatot személyesen felvenni, a KuKuK
megkeresi az adott művészt és felkínálja a direkt kapcsolatfelvétel lehetőségét. Mind
a KuKuK mind a DIG számára nagy örömet jelentene, ha e projekt keretében
személyes kapcsolatok szövődhetnének az alkotók között!
Ki tudja?! Talán valamikor valódi kiállításokat is létrehozhatunk a beérkező
pályaművekből!
5.) A weboldalak fő nyelve az angol, német és az olasz.
Alkotásra fel!!!
https://www.kukuk-wettenberg.de/kukuk-werkstatt-virtuell/european-domestic-artchallenge/
https://www.dig-mittelhessen.de/european-domestic-art-challenge/
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Kunst-und Kulturkreises Wettenberg (KuKuK)

