ОТВОРЕНА ПОКАНА за градски художници!
ПРАВИЛА
1. Кандидатури ще бъдат приемани единствено през ТОЗИ онлайн формуляр.
2. Формулярът има за цел да събере кандидатури към отворена покана за градски
артисти и колективи, съдържащи авторско художествено изображение, лични данни
и контакти на кандидатите.
2.1. С попълване на полетата Вие давате своето съгласие на Фондация „Вижънъри“
да събира и обработва вашите доброволно предоставени във формуляра лични
данни, а именно: три имена, имейл адрес, телефонен номер, портфолио и кратка
биография, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни на Р.
България и Регламент 2016/679 на ЕС за целите на проучването.
2.2. С подаване на скица и/или mock-up или digital design кандидатът декларира, че
е автор на съответния художествен проект.
3. Кандидатът се съгласява, че при одобряване на кандидатурата, подадените
художествено предложение, портфолио и биография могат да бъдат използвани от
Фондация „Вижънъри“ при популяризиране на проекта.
4. Одобреният проект от журито не подлежи на публично обсъждане и е финален.
5. Информацията за одобрения кандидат ще бъде публикувана на страниците на
Фондация „Вижънъри“ (https://visionary.foundation) и на Фондация Single Step
(https://singlestep.bg ), както и в социалните им канали (facebook & instagram).

6. Всеки кандидат приема и се задължава да спазва следните срокове:
Краен срок за подаване на кандидатури през онлайн формуляр: 21 юли 2021 г.
Заявка на художествени материали на одобрения проект: 2-6 август
Изпълнение на проекта: 20-31 август.
ОСИГУРЯВАТ СЕ:
- хонорар – 5 000 лв. брутно възнаграждение с авторски договор;
- ножична вишка;
- материали – екстериорна боя и спрейове по предварително зададен цветови код;
- художествени консумативи;
- професионално фото и видео заснемане;
- публичност и медийно отразяване на проекта на локално и международни ниво.
КРИТЕРИИ:
1. Изпратените скица и/или mock-up design заедно с разписаната концепция да
отговарят на задената тема #freedomtobeyourself, като текстът е с дължина до 300
думи.
2. Художественият проект е авторски и специално създаден за отворената покана
нa Step Forward с тема #freedomtobeyourself.
3. Всички задължителни полета са попълнени с коректна информация, представяща
кандидата.
4. Всеки кандидат е способен да изпълни самостоятелно или в колектив
изработката на стенописа.
5. Художественото предложение носи положителна, вдъхновяваща нагласа и не
съдържа елементи с политически, сексуални расистки и хомофобски позиции или
влияния.
6. Сканираната скица и/или mock-up design е в JPEG формат с резолюция 300 dpi.

ЖУРИ
Arsek x Erase (BG)

Visionary

Hombre (DE)

Single Step
Spark & Riot

Отворената покана е за художник или художествен колектив от България, който да
създаде стенопис на тема #freedomtobeyourself върху външна стена от общностното
мултифункционално пространство на The Steps в центъра на гр. София.
Step Forward e нова инициатива за безвъзмездна подкрепа на съвременен градски
артист, който да разгърне художествената си визия, организиранa съвместно от
Visionary, Single Step и Spark & Riot. Намерението е стенописът да изразява свободата
на мислене, съществуване и подкрепата към всеки да бъде себе си – различен,
цветен, уникален.

Стената е с приблизителна рисувателна площ
от 45 кв.м. и се намира във вътрешен двор към
The Steps (ул. Братя Миладинови 12, София),
който
е
достъпен
от
гостите
на
пространството. The Steps е социалното
предприятие на фондация Single Step, чиято
мисия е да подпомага, мотивира и овластява
млади ЛГБТИ хора в България.

Администратор на лични данни:
Личните данни се обработват от Фондация „Вижънъри" с ЕИК: 177183451 и адрес на
управление: София, жк. Дружба, бл. 171, официален представител - Деляна Ангелова.

Този проект е финансиран от Spark & Riot и иницииран от фондация Single Step в
партньорство с Visionary.

