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Pääkirjaston valoteoksen ideakilpailu
Jyväskylän kaupunki järjestää yksivaiheisen ideakilpailun, jolla etsitään Jyväskylän kaupungin pääkirjaston
portaikon yläpuolella olevaan ilmatilaan sijoittuvaa valoteosta.
Kilpailu on suunnattu Suomessa asuville taiteilijoille, muotoilijoille ja valaistussuunnittelijoille. Ideakilpailun
ehdotusvaihe on avoinna 17.4.-15.6.2018. Ehdotus tulee jättää planssimuodossa, 1-3 kpl A3-kokoisia plansseja.
Ehdotus tulee sisältää teoksen sanallisen kuvauksen, havainnollisia visualisointikuvia 1-3 kpl sekä tiedot
teoksen materiaalista, mitoista ja rakenteesta. Planssien lisäksi mukaan tulee liittää erillinen, eritelty
kustannusarvio, josta käy ilmi taiteilijapalkkion suuruus ja arvio materiaalikustannuksista. Kilpailuvaiheessa
esitetty kustannusarvio ei ole sitova.
Teoksen tulee olla mahdollisimman helposti huollettavissa. Teos voi sisältää erilaisia materiaaleja, mutta
mukana tulee olla valo. Valaistuksessa voi käyttää myös DMX-ohjausta, tällöin myös arvio valaistuksen
ohjauskalustosta tulee olla eriteltynä kustannuslaskelmassa.
Kilpailutyöt jätetään nimettömänä, joten kaikki planssit varustetaan nimimerkillä ja mukaan liitetään suljettu,
nimimerkillä varustettu kuori. Nimimerkillä varustettujen kuorten sisällä tulee olla toinen suljettu kirjekuori,
josta selviää tekijän/työryhmän henkilöllisyys ja tarvittavat muut tiedot. Kilpailulautakunnalla ei ole oikeutta
avata henkilöllisyyskuoria etukäteen. Ainoastaan voittajakuoret avataan, muut jäävät avaamatta.
Ehdotus toimitetaan 15.6.2018 klo 16.00 mennessä tulostettuina A3-kokoisina plansseina liitteineen (erillinen
kustannuslaskelma + nimikuori) postitse osoitteeseen Valon kaupunki, Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä.
Kuoreen/pakettiin merkintä ”Kirjaston ideakilpailu”. Ehdotuksia ei palauteta.
Kilpailuehdotuksen voi jättää suomen tai englannin kielellä. Yksi kilpailija tai työryhmä voi jättää useampia
ehdotuksia. Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin toteutettu tai osallistunut muihin ideakilpailuihin.
Kilpailuun jätetty ehdotus voidaan poistaa kilpailusta, ellei sitä ole jätetty määräaikaan mennessä, tai jos se on
tämän ohjelman vastainen.
Ehdotuksista valitaan yksi teos jatkotyöstöön, teoksen valmistumisaikataulu syyskuun 2018 loppuun mennessä.
Kilpailun voittaja palkitaan 3000 euron summalla. Valitun teoksen lisäksi valitaan yleisön suosikki, joka
palkitaan 1000 euron palkintosummalla. Kilpailuteokset (1 valittu planssi/ehdotus) on nähtävillä Valon
kaupungin Facebook-sivuilla kuvamuodossa 18.-26.6.2018 ja yleisö äänestää suosikkiaan kommentoimalla
kuvia.
Kilpailulautakunta kokoontuu kilpailun päätyttyä ja jatkotyöstöön valittu teos ja yleisön suosikki julkistetaan
26.6.2018 Valon kaupungin nettisivuilla ja Facebook-sivuilla.
Voittajateoksen toteutukseen varataan 11 000 eur + alv. Tämä sisältää loput taiteilijapalkkiosta, teoksen
materiaalit sekä valaisimet + mahdollinen ohjauskalusto. Palkintosumma 3000 eur katsotaan osaksi
taiteilijapalkkiota. Asennus- ja sähkötöistä aiheutuvat kulut hoidetaan tilaajan toimesta.
Kilpailussa ei jaeta muita palkintoja.

Lähtötiedot, tiedostot ladattavissa kilpailusivulta

- Pohjakuva 1:50, sijainti merkitty pohjakuvaan
- Valokuvat tilasta 3 kpl liitteenä
- Tilan korkeus porrastasanteesta kattoristikkoon 7.9m
- Porrastasanteen leveys 4.4m ja syvyys 3m. Teoksen mitat tulee pysyä tämän alueen sisällä.
- Teoksen tulee olla riippuva ja sisältää valon jossakin muodossa
- Teoksen paino tulee arvioida ideavaiheessa ja käytännön rajoitteet huomioitava, esim. kuljetuksessa ovien
koko ja asennustelineiden kestävyys.
- DMX-ohjausmahdollisuus, teos samassa ohjauksessa kirjastoon muun valaistuksen kanssa

Kilpailun järjestäjinä toimii Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän pääkirjasto ja Jyväskylän taidemuseo.

Kilpailuun liittyvät kysymykset esitetään sähköpostilla kilpailun ulkopuoliselle välityshenkilölle 11.5.2018
mennessä osoitteeseen jani.ruotsalainen@jkl.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 18.5.2018 osoitteessa
http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/ideakilpailu2018
Ehdotukset käy läpi kilpailulautakunta, jonka tehtävänä on arvioida teosten soveltuvuus tilaan ja
toteutuskelpoisuus. Lautakunnan toiminta on salaista. Jyryn jäsenet eivät voi kommentoida kilpailua sen ollessa
käynnissä.

Kilpailulautakunnan jäsenet:







Jaana Oikari, kokoelma-amanuenssi Jyväskylän taidemuseo
Jukka Partanen, intendentti Jyväskylän taidemuseo
Seija Laitinen-Kuisma, kirjastotoimenjohtaja Jyväskylän kaupunki
Elisa Hillgen, Valon kaupunki –koordinaattori Jyväskylän kaupunki
Mikko Maunula, suunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki
Kirsi Pitkänen, Art Impact, kuvataiteilija/taidekonsultti

Lautakunnan sihteerinä ja kilpailun välityshenkilönä toimii Jani Ruotsalainen
Kilpailulautakunta voi käyttää avukseen ulkopuolisia asiantuntijoita arvioidessaan ehdotuksia.
www.valonkaupunki.jyvaskyla.fi

www.valonkaupunki.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/ideakilpailu2018

