KEVYEN KUTSUKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Miten taidekilpailu järjestetään laajaa kutsukilpailua kevyemmässä muodossa?
MIKÄ ?
Taiteen tilaaja haluaa tilata taidetta, mutta ei halua
järjestää laajamittaista taidekilpailua. Kevytkilpailu
mahdollistaa taidehankinnan kilpailuttamisen kahden
tai useamman taiteilijan välillä normaalia kutsukilpailua kevyemmässä muodossa.
Kevyessä kutsukilpailussa
a) kilpailun kohde on selkeä ja rajattu,

KUINKA KAUAN JÄRJESTÄMINEN KESTÄÄ ?
Kevytkilpailun järjestämiseen kannattaa varata
3-5 kuukautta.
Kilpailun valmistelemiseen kuluu järjestäjän aktiivisuudesta riippuen 2-4 viikkoa. Kilpailuaika on 2-4 kk.
Arvosteluaika on enintään yksi kuukausi.

MITÄ JÄRJESTÄMINEN MAKSAA ?

b) kilpailuaika on 2-4 kk,
c) tehtävänanto on yksinkertainen,
d) taiteilijalta luonnoksen lisäksi vaadittu muu
materiaali on vähäinen,

Kilpailun järjestämiseen kannattaa varata
vähintään 10 000 euroa.

e) käytetään Suomen Taiteilijaseuran valmista kilpailuohjelman mallia.

Suurimman kustannuserän muodostavat taiteilijoille
maksettavat kutsupalkkiot, jotka määrältään vastaavat
taiteilijoille maksettavia luonnospalkkioita.

Kevyt kutsukilpailu ei tule kysymykseen suurissa ja
laajoissa, taiteilijalta suurta työpanosta vaativissa
taidehankkeissa.

Muita kuluja ovat palkintolautakunnan taiteilijajäsenten
palkkiot ja kilpailun käytännön järjestelyihin liittyvät kulut, kuten STS:n kilpailupalvelusta maksettava palkkio.

MITEN KILPAILU JÄRJESTETÄÄN ?
Kilpailun käytännön suunnittelu kuuluu taideteoksen
tilaajalle (=kilpailun järjestäjä). Suomen Taiteilijaseuran
kilpailuasiamies neuvoo tarpeen mukaan.

Kilpailuohjelman hyväksyy Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies. Valmis kilpailuohjelma tulee olla kilpailuasiamiehellä hyvissä ajoin ennen kilpailun avaamista.

Ennen kilpailun avaamista järjestäjä:

Kilpailutehtävä tulee laatia siten, että tehtävän valmisteleminen kilpailuajan puitteissa on kohtuullista.

1. suunnittelee kilpailutehtävän,
2.valmistelee kilpailun budjetin ja aikataulun,
3. määritelee kilpailun tarkoituksen, yksityiskohtaisen tehtävänannon, kilpailuajan ja kutsupalkkioiden
suuruuden
4. valitsee kutsuttavat taiteilijat ja hankki heidän
suostumuksensa kilpailuun,

Luonnoksen lisäksi taiteilijoilta vaaditun materiaalin tulee olla vähäinen. Taiteilijalta ei voida edellyttää pienoismallia tai suurta määrää havainnollistavaa materiaalia.
Taiteilijoiden valinta kuuluu järjestäjän tehtäviin. Taiteilijoiden tulee hyväksyä kilpailuohjelma, myös normaalia
lyhyempi kilpailuaika sekä kutsupalkkion määrä.

Palkintolautakuntaan kuuluu kolme järjestäjän valitsemaa jäsentä ja kaksi kutsuttujen taiteilijoiden valitsemaa
5. nimeää palkintolautakunnan muut kuin taiteilijajäsenet sekä lautakunnan sihteerin ja kilpailijoiden kysymyk- taiteilijajäsentä. Jos taiteilijat niin haluavat tai eivät saavuta taiteilijajäsenten valinnasta yksimielisyyttä, Suomen
siin vastaavan, puolueettoman henkilön,
Taiteilijaseura voi suorittaa valinnan.
6. hankkii kilpailuohjelmaan kutsuttujen taiteilijoiden
Palkintolautakunta kokoontuu kaksi kertaa. Ensimmäihyväksynnän.
sellä kerralla tarkastetaan ja käydään läpi kilpailuehdoKilpailuohjelma laaditaan käyttämällä pohjana STS:n
tukset ja toisella kerralla annetaan arvostelulausunnot.
valmista kevytkilpailumallia. Järjestäjän tehtävänä on
Jos palkintolautakunta ei saavuta asiassa yksimielisyyttä,
täydentää malliin ko. kilpailun tiedot.
on mahdollista järjestää kolmas kokoontuminen, jossa
Kilpailuohjelmasta tulee selkeästi käydä ilmi kilpailun
tarvittaessa äänestetään. Järjestäjä voi tilata teoksen ketavoitteet, kilpailutehtävä ja arvosteluperusteet. Kilpaineltä tahansa kilpailussa sijoittuneelta taiteilijalta.
luohjelman liitteeksi sisällytetään tarpeellinen materiaali
kilpailutehtävän valmistelemiseksi.
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