LUTAKON LEIKKIPUISTO JA LIIKUNTAPAIKKA
AVOIN IDEAKILPAILU
VALO- JA ÄÄNITAIDE

Kilpailuaika 17.6.-21.8.2020

Lutakon esteetön leikkipuisto ja liikuntapaikka / Kilpailuohjelma
Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut

KILPAILUN TARKOITUS JA LUONNE
Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakenteen toimiala järjestää Lutakon esteettömän leikkipuiston ja liikuntapaikan taideteoksen ideakilpailun
.Tarkoituksena on hakea ideoita taideteokseen tai -kokonaisuuteen jossa yhdistyy sekä valo- että äänitaide. Idean tulee soveltua tiiviisti asuttuun
ympäristöön ja olla tekniikaltaan pitkäikäinen ja helposti huollettavissa. Erityinen painotus on eri aistien hyödyntämisessä ja esteettömyydessä.
Valoa ja ääntä voi hyödyntää myös luonnonvalon, pintojen ja kosketuksen avullla.
Lutakon esteetön leikkipuisto & liikuntapaikka sijoittuu Kehä Vihreälle, jonne on tehty oma taidekonsepti. "Taiteen tavoite on tukea myös Kehä
Vihreän orientoituvuutta. Taiteen avulla luodaan maamerkkejä alueelle, vahvistetaan Kehä Vihreän viihtyisyyttä ja brändiä. Taiteen tavoite on olla
elämyksellistä, yllättävää sekä ilahduttavaa ja aktivoida ihmisiä liikkumaan." Lutakon leikkipuisto ja kuntoilupolku sijoittuvat Epätodellisuuspolkuosiolle.
"Epätodellisuuspolku sijoittuu Jyväsjärven rantamaisemiin, jonne on jo toteutettu runsaasti taidetta. Sen
sijaan, että toteutettaisiin välttämättä lisää fyysisiä teoksia jo toteutettujen rinnalle, tarjoaa
epätodellisuuspolku lisätyn todellisuuden tason, joka on nähtävissä mobiililaitteen ja AR-lasien kautta. Polku
hyödyntää siis AR-teknologiaa ja toteutustavat voivat olla joko esitystaiteellisia teoksia, sanataidetta,
kuvataidetta, ääntä tai jonkinlaiseen interaktiivisuuteen kannustavia sisältöjä.
Mikäli epätodellisuuspolun toteuttaminen on teknisesti tai muista syistä liian haasteellista,
voidaan se toteuttaa muutoin epätodellisin keinoin esimerkiksi yllättävinä, väliaikaisina tai
pysyvinä elementteinä. Mikäli kulkija joutuu hieraisemaan silmiään epätodellisuuspolulla,
ollaan tavoitteissa onnistuttu."

KILPAILUN TAVOITTEET JA REUNAEHDOT
Kilpailun tavoitteena on löytää ideoita alueelle toteutettavasta paikkasidonnaisesta taideteoksesta, joka luo puistolle omaa identiteettiä ja lisää
viihtyisyyttä. Idean tulee olla helposti ylläpidettävissä ja elinkaarikustannusten olla kohtuullisia. Teoksessa käytettävien materiaalien ja teknisten
ratkaisujen tulee olla turvallisia ihmisille ja omaisuudelle. Teos ei saa vaikeuttaa palo- ja pelastustoimia eikä häiritä katualueen puhtaanapitoa ja
liukkaudenestoa. Teos ei saa aiheuttaa häiriövaloa tai melua ympäristöön.

.

Idean toteutuskustannuksiin on varattu yhteensä 25 000 (alv 0 %) sisältäen
jatkotyöstön, tekijänoikeudelliset siirrot sekä teokseen sisältyvät laitteet,
materiaalit, asennukset, ohjelmointi yms.
Kilpailuehdotuksessa tulee esittää alustava arvio ideakonseptin toteutuksen
kustannuksista ja jatkotyöstön aikataulusta.
Teos ei saa olla aikaisemmin julkistettu, vaan sen tulee olla uusi, nimenomaan
kilpailukohteeseen ideoitu.
Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotuksen taiteellisuuteen,
ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen.
Kilpailu on avoin Suomessa asuville taiteilijoille, suunnittelijoille, opiskelijoille ja
monialaisille työryhmille.
Ehdotukset toimitetaan sähköisesti 21.8. klo 16.00 mennessä.
Kilpailun kieli on suomi.

PALKINNOT
Palkintoina jaetaan yhteensä 5000 euroa seuraavalla tavalla:
1. palkinto 3500 euroa
2. palkinto 1500 euroa
Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Palkintolautakunnalla on yksimielisesti oikeus jakaa palkintojen
kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti.
KYSYMYKSET JA TULOKSET
Lisäkysymyksiä voi lähettää kilpailun sihteerille marjaana.kangas@wsp.com
10.7.2020 mennessä. Raati kokoontuu elokuun lopussa ja tulokset julkistetaan 31.8.2020
Kysymykset ja vastaukset sekä kisan tulos julkaistaan nettisivuilla

www.valonkaupunki.jyvaskyla.fi/mika/lutakon-ideakilpailu

PALKINTOLAUTAKUNTA
Palkintolautakuntana toimii asiantuntijaraati:
Rakennuttaja Leena Rapo, Jyväskylän kaupunki
Maisemasuunnittelija Mari Kiili, Jyväskylän kaupunki
Valaistuskoordinaattori Elisa Hillgen, Jyväskylän kaupunki
Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki
Suunnitteluinsinööri Mikko Maunula, Jyväskylän kaupunki
Kilpailun sihteerinä toimii kohteen pääsuunnittelija Marjaana Kangas, WSP Finland
Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon. Palkintolautakunnan toiminta kilpailun arvostelun aikana on salainen. Palkintolautakunnan jäsenet, sihteeri
ja kilpailun yhteyshenkilö eivät saa henkilökohtaisesti tai välillisesti osallistua kilpailuun. Palkintolautakunnan jäsenten ja kilpailijoiden väliset
yksityiset neuvottelut ja mielipiteiden vaihtokilpailuun liittyvistä asioista ovat kiellettyjä. Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan tarpeelliseksi
katsomiaan asiantuntijoita. Asiantuntijat eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallistua kilpailuun.
Kilpailuaineisto:
Kisaohjelma
Asemapiirros
Puistosuunnitelma
Kehä Vihreän taidekonsepti

KILPAILUEHDOTUKSEN SISÄLTÖ
Kilpailuehdotus tulee sisältää seuraavat 6 erillistä pdf-tiedostoa.
1. Tekstimuotoinen lyhyt kuvaus ideasta ja miten ehdotuksessa on huomioitu eri aistit ja esteettömyys
2. Havainnekuva/-kuvat, mahdolliset 3D-näkymät ja luonnokset
3. Teoksen sijoittuminen puistoon, asemapiirros
4. Teoksen mitat, materiaalit ja tekniikka, teksti- ja/tai kuvamuodossa
5. Kustannusten jakautuminen, toteutuksen kokonaisbudjetti 25 000 e
6. Tekijän/työryhmän yhteystiedot ja CV

Kilpailutyöt toimitetaan pdf-muodossa sähköisenä WeTransferin
välityksellä kilpailun sihteerille marjaana.kangas@wsp.com
21.8.2020 klo 16.00 mennessä

