LINNAINSTALLATSIOONIDE FESTIVALI LIFT11
IDEEKONKURSI TINGIMUSED
1. Konkursi korraldaja
Ideekonkursi korraldajaks on mittetulundusühing KAOS.
2. Konkursi eesmärk
Konkursi eesmärgiks on leida ideekavandid Tallinn – Euroopa Kultuuripealinn 2011
raames toimuva Linnainstallatsioonide festivali LIFT11 teostamiseks. Kavas on
püstitada Tallinna avalikku linnaruumi kümmekond installatsiooni, mis jäävad seda
aktiviseerima maist septembrini 2011. aastal. Oodatud on avaliku ruumi kunstiteosed
– installatiivsed, arhitektuursed, skulpturaalsed objektid – mille lähtekohaks on
konkreetsed kohad linnaruumis ning mis pakuvad kriitilist kommentaari ruumilisele
identiteedile ja/või interaktiivset kogemust vaatajale. Festivali eesmärgiks on tuua
fookusesse igapäevases kasutuses olevat linnaruumi, juhtida tähelepanu
väheteadvustatud, probleemsetele, või vastupidi, tähenduslikult ülemäära laetud
kohtadele, ja esitada väljakutse Tallinna „postkaardikuvandile“. Sõltuvalt idee ja
sõnumi olemusest võivad installatsioonid ulatuda väikestest ja lühiajalistest
sekkumistest mõõtmetelt suurte ja ajaliselt kogu perioodi hõlmavate objektideni.
Installatsioonide asukohavalik on vaba, võimalusel võiks arvestada Tallinna linna
omandusse kuuluvate kruntide ning avalike tänava- ja väljakuruumidega (vt lisa 1).
3. Konkursi vorm
Konkurss on avalik, üheetapiline ja mitteanonüümne.
4. Osavõtuõigus
Konkursist osavõttu ei piirata, välja arvatud punktis 5 nimetatud isikutel.
Igal osalejal on õigus esitada piiramatu arv kavandeid.
5. Osavõtukeeld
Konkursist ei tohi osa võtta žürii liikmed, konkursitingimuste koostajad (MTÜ KAOS
liikmed) ega isikud, kes on konkursi ettevalmistamise ja korraldamise tõttu selgelt
eelistatud olukorras.
6. Osavõtukeel
Konkursi keel on eesti keel.

7. Konkursi ajakava
Konkursi algus: 23. august 2010
Konkursitööde esitamise tähtaeg: 11. oktoober 2010
Konkursi tulemused tehakse teatavaks LIFT11 kodulehel hiljemalt 30. oktoobril 2010.
8. Küsimuste esitamine
Konkursist osavõtjad võivad esitada asjassepuutuvaid küsimusi.
Küsimusi on võimalik esitada kuni 4.oktoobrini 2010 e-maili aadressil info@lift11.ee.
Küsimused ja nende vastused avaldatakse veebilehel lift11.ee.
9. Premeerimine
Konkursil valitakse välja 10 ideekavandit, mis teostatakse Tallinna Euroopa
kultuuripealinn 2011 aasta jooksul maist septembrini 2011. Žürii ei sea valitud töid
paremusjärjestusse. Žürii põhjendatud ettepanekul on õigus valida välja ka
ettenähtust suurem või väiksem arv töid.
Välja valitud ideekavandi põhjal teostatud installatsiooni eest makstakse
autorihonorari 10 000.- (kümme tuhat Eesti krooni) iga valminud installatsiooni kohta.
9. Žürii
Ideekonkursi žürii tegutseb järgmises koosseisus:
Endrik Mänd, Tallinna linna peaarhitekt;
Peeter Pere, arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu esimees;
Andres Kurg, arhitektuuriteadlane, Kunstiteaduse Instituudi teadur;
Marko Mäetamm, kunstnik, EKA Vabade kunstide teaduskonna dekaan;
Margit Aule, arhitekt, LIFT11 kuraator;
Margit Argus, sisearhitekt, LIFT11 kuraator;
Maarin Mürk, kunstiteadlane, LIFT11 kuraator;
Ingrid Ruudi, kunstiteadlane, LIFT11 kuraator.
Zürii on otsustusvõimeline ka juhul, kui üks žürii liikmetest ei saa ettenägematuel
põhjustel (haigus, loodusõnnetus vmt) töös osaleda.
Hääleõigus on žürii liikmetel. Vajaduse korral on žüriil õigus küsida ja juhinduda
ekspertide arvamusest. Ekspert on erialaspetsialist, kellelt žürii palub mingis aspektis
hinnangut; eksperdil ei ole hääleõigust.
Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.
10. Konkursitingimuste väljastamine
Konkursitingimused on alla laetavad Linnainstallatsioonide festivali LIFT11 kodulehelt
lift11.ee alates 23. augustist 2011.

11. Konkursitööde esitamise viis, aeg ja koht
Konkursitöö saab failidena laadida üles Linnainstallatsioonide festivali LIFT11
kodulehel lift11.ee. Failide üleslaadimise kohta saab osaleja kinnituse oma e-mailile.
Kavandite esitamise tähtajaks on 11. oktoober 2010.
Juhul, kui konkursitöö on ainult paberkandjal, saab selle tuua aadressil Olevimäe 7
toomise aja eelnevalt telefoni teel kokku leppides (52 767 70 või 55 520 882).
12. Nõuded konkursitööle
Konkursitöö peab sisaldama:
-Installatsiooni kavandi graafilist osa (sh asendiskeemi ja plaani skeemi koos
mõõtudega)
Installatsiooni kavandi seletuskirja (sh asukohavaliku põhjendus, teose kontseptsiooni
ja teostuse kirjeldus)
Installatsiooni teostamise hinnakalkulatsiooni (materjalide ja teostuse hinnangulist
maksumust)
Installatsiooni autori(te) CV-d.
13. Konkursitööde hindamine
Žürii otsustab, millised tööd pääsevad hindamisele. Konkursitöö võib jääda hindamata
järgmistel põhjustel:
töö laekus tähtajast hiljem;
töö ei vasta Konkursitingimustele;
Žürii peab tööd ebaprofessionaalseks.
Žürii hindab töid lähtuvalt idee kandvusest, kohaspetsiifilisusest, aktuaalsusest ja
teostatavusest.
Žürii otsus protokollitakse. Protokoll on avalik.
14. Konkursi lõpetamine
Konkurss lõpeb tulemuste avalikustamisega hiljemalt 30. oktoobril 2010.
15. Konkursile järgnev tegevus
Väljavalitud kavandite autoritega võetakse ühendust, et jätkata läbirääkimisi ja
koostööd installatsioonide teostamiseks. Kõigi autoritega sõlmitakse vastavad
lepingud. Vahetult konkursile järgneval perioodil täpsustub installatsioonide valmimise
järjekord ja ajakava. Linnainstallatsioonide festival LIFT11 toimub Tallinnas maiseptember 2011.
16. Konkursitingimuste lisad:
LISA 1. Tallinna linna omanduses olevate kruntide ja avaliku ruumi kaart.

LISA 1. Tallinna linna omanduses olevate kruntide ja avaliku ruumi kaart.

