A Deák Erika Galéria a 2020/2021-es tanévtől Deák Erika Támogatást biztosít egy, az abban a tanévben diplomázó MOME-s hallgató számára
A Deák Erika Támogatást a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egy Designelmélet MA vagy egy
Design- és művészetmenedzsment MA, a meghirdetés időpontjában még nem diplomázó hallgatójának, bruttó 500.000 Ft formájában hirdetjük meg.
A Deák Erika Támogatást a Deák Erika Galéria tulajdonosának alapításával és támogatásával
2020 őszén, az egyetem 2020/21-es tanévnyitó eseményén tervezzük először átadni.
A pályázati részvétel feltételei:
Minden olyan hallgató, aki a 2020/2021-es tanévében a fenti szak valamelyikén diplomázni
fog.
A Támogatás nyertesének kihirdetése és átadása:
A pályázaton elnyert Támogatás nyertesének hivatalos kihirdetésére a 2020/2021-es tanévnyitón kerül sor, és tanulmányi támogatásként, egy összegben akkor kerül átadásra/átutalásra.
A pályamű kritériumai:
A pályázat témája, műfaja nincsen megszabva, de az alábbi alapvetések legalább valamelyikének meg kell felelnie:
- A pályázó foglalkozzon alapvetően a magyar kortársművészettel és annak lehetséges
közvetítési formáival
- Foglalkozzon a kortárs képzőművészet kritikus/analitikus szemléletivel, formáljon önálló, szakmai véleményt– lehet ez akár kiállítás kritika, a művészeti piac szereplőinek
elemzése vagy aktuálisan a járvány kapcsán megnyilvánuló képzőművészeti történések
elemzése
- Egy csoportos kiállítás kurátori koncepciója, menedzsmenti terve, tartalomközvetítői
palettája.
A pályaműből derüljön ki, hogy mi az a téma, irány, ami a hallgatót motiválja, és amivel várhatóan a diplomaévében is foglalkozni szeretne.
A beadandó mű terjedelme és formátuma:
A mű lehet
- 6-8 oldalas (calibri 11-es betű) szöveges dokumentum, vagy
- minimum 4, maximum 8 perces saját készítésű podcast (hangfelvétel), ebben az esetben is szükséges egy 2 oldalas koncepció-leírás melléklet, vagy

-

minimum 4, maximum 8 perces saját készítésű film, ebben az esetben is szükséges
egy 2 oldalas koncepció-leírás melléklet

Pályázati leadási határidő és helyszín:
- 2020. július 4. 24:00 - elmeleti@mome.hu
- Belső eredményhirdetés: 2020. július 10. után
- Támogatás átadása: 2020/2021-es tanévnyitó eseményen
A pályázó a pályázati anyag leadásával tudomásul veszi, hogy az átadó eseményen fotó, videófelvétel készülhet róla, amelynek publikálására mind a Deák Erika Galériának, mind a MoholyNagy Művészeti Egyetemnek joga van.
A pályázat nyertese köteles a következő átadó eseményre (tehát jelen felhívás esetén, 2021
őszén) a Tanévnyitó eseményen bemutatni, vagy az eseményre eljuttatni egy, az általa kapott
Támogatás hatására, annak dokumentálására készült „nyomhagyást”. Lehet egy fotósorozat,
egy kritika, egy újabb pályamű elnyerése, egy podcast, vagy éppen maga a diplomája. Erre vonatkozóan az Egyetem a nyertessel megállapodást köt.

