TAIDEKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Mikä kuvataidekilpailu on, miten ja miksi kilpailu järjestetään ja milloin järjestelyt aloitetaan?

MIKÄ ?
Kuvataidekilpailusta on kysymys silloin, kun kahdelta tai
useammalta taiteilijalta pyydetäänsamanaikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta.
Kuvataidekilpailu voidaan järjestää mistä tahansa kohteesta, julkisesta tai yksityisestä, kun halutaan pohtia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja samaan kohteeseen.
Kilpailun kohteena voi olla niin julkinen kuin yksityinen
taideteos. Tilaajana voi olla yhtä lailla kunta tai muu
julkisyhteisö kuin yritys, yhdistys tai yksityishenkilökin.
Kuvataidekilpailuissa on perinteisesti ollut kysymys veistoskilpailusta. Taidekilpailu voi kuitenkin koskea mitä
tahansa muutakin kuvataiteen alaa, veistosten ohella
myös esimerkiksi maalaustaidetta, grafiikkaa, mediataidetta tai ympäristötaidetta.

MITEN ?
Taidekilpailu voidaan järjestää joko kutsukilpailuna tai
yleisenä kilpailuna. Kilpailumuodon valinnassa painavat
käytettävissä oleva budjetti ja kilpailulle asetetut vaatimukset.
Kutsukilpailun etuna ovat yleistä kilpailua pienemmät
kustannukset. Yleisen, kaikillekuvataiteilijoille suunnatun avoimen kilpailun etuna on ehdotusten ja vaihtoehtoisten ratkaisumallien suuri määrä.
Kutsukilpailu on käytännöllinen tapa pienemmissä
hankkeissa; laajemmissa ja vaativimmissa hankinnoissa
on yleisen kilpailun järjestäminen suositeltavampaa.
Kilpailu voidaan järjestää myös yleisen kilpailun ja
kutsukilpailun yhdistelmänä.Yhdistelmäkilpailu on
vaihtoehdoista kallein ja aikaa vievin. Sen järjestämistä
kannattaa harkita, jos taiteen sijoittamisesta suunnittelukohteeseen haetaan mahdollisimman idearikkaita
ehdotuksia.
Julkisuusarvo vaikuttaa siihen mikä kilpailumuoto
valitaan. Jos hankkeelle halutaan runsaasti julkisuutta,
tuo yleinen kilpailu sitä mukanaan aina enemmän kuin
kutsukilpailu tai suora tilaus.

MIKSI ?
Taidekilpailun järjestäminen on suositeltavaa aina, kun
suunnittelukohteeseen haetaan uusia, luovia ideoita.
Taidehankinnan kilpailuttamalla päätöksenteon pohjaksi
saadaan useita vaihtoehtoja ja ideoita erityyppisistä ratkaisuista.
Taide tuo arkeen ja juhlaan, yksityiseen ja julkiseen tilaan
kulttuurisia arvoja. Merkittävä taidehankinta tuo mukanaan runsaasti positiivista imagoa ja julkisuutta, ja vaikuttaa pysyvyydessään sukupolvien ajan.
Taideteos antaa tilalle, rakennukselle ja kaupunkiympäristölle yksilöllisen ilmeen, joka kohottaa kohteen arvoa.
Taide voi olla yksityistä tai julkista, mutta aina se on osoitus arvostuksesta yhteistä ympäristöä kohtaan.

MILLOIN ?
Kuvataidekilpailun järjestämisestä kiinnostuneen tulee
olla ajoissa liikkeellä.
Kun taide tilataan kilpailun perusteella esimerkiksi rakennushankkeen yhteydessä, kilpailun järjestäminen tulee ajankohtaiseksi jo suunnitteluvaiheessa. Hyvin suunnitellussa hankkeessa taiteesta tulee luonnollinen osa
rakennushanketta. Taideteoksen toteuttaminen voidaan
ajoittaa rakennusvaiheeseen, jolloin rakennuksen valmistuessa myös taideteos on valmiina paikallaan
Myös kilpailuohjelman laatimiseen kannattaa varata
riittävästi aikaa. Suurin hyöty taidekilpailusta saadaan
riittävän aikaisessa vaiheessa toteutetun, huolellisesti
valmistellun ja toteutetun kilpailun perusteella.

