TERVEZŐI PÁLYÁZAT

A S/ALON BUDAPEST PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A 2021. SZEPTEMBER 24-26.
KÖZÖTT MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ KIÁLLÍTÁSON ÖNÁLLÓ TERVEZŐI
ENTERIŐRBEN VALÓ MEGJELENÉSRE.
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A PÁLYÁZAT CÉLJA
A S/ALON BUDAPEST olyan tervezők és stúdiók jelentkezését várja, akik készek megmutatni
egyéni látásmódjukat egy különleges, önálló enteriőr formájában, melynek központi
elemét Wendy Morrison egy választott szőnyege képezi. A nyertes pályamunka a S/ALON
BUDAPEST 2021 lenyűgöző nyitó installációjaként kel majd életre.
A nyitó installáció az első enteriőr, mellyel az esemény látogatói találkozhatnak - fontos
tehát, hogy az installáció erős benyomást tegyen a vendégekre. A közvetlenül a bejáratnál
található különleges enteriőr azonnal magára kell, hogy irányítsa a tekintetet, s önmagában
is képviselnie kell a S/ALON BUDAPEST minőségi és tartalmi értékeit.

3

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A nyitó installáció tervezése nemcsak kihívás, de felelősség is egyben - a S/ALON
BUDAPEST csapata éppen ezért a legegyedibb és legizgalmasabb design koncepciót
keresi. Mivel a nyitó enteriőr az eseménnyel kapcsolatos sajtómegjelenések fontos részét
képezi, a részvétel kiváló márkaépítési lehetőséggel is szolgál a nyertes pályázónak.
Az alábbi pályázati kiírás tartalmazza azokat a vezérelveket, elvárásokat és a fő tematikát,
melyek figyelembevételével az önálló megjelenés elnyerhető. Kérjük, olvasd el
figyelmesen az alábbi dokumentumot, kérdés esetén pedig keress minket bizalommal az
info@salonbudapest.hu e-mail címen!
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TARTALOM ÉS FELTÉTELEK
A Tervezői Pályázat témája Wendy Morrison káprázatos kézzel készített szőnyegei. Minden
beadott pályázati munka központi eleme a tervező egyik választott szőnyege kell, hogy
legyen, amely köré a nyitó installáció szerveződik. A pályázóktól a kiválasztott darabhoz illő
komplex vizuális tervet várunk. Az enteriőr fókuszában a szőnyeg álljon, melyhez a térben
elhelyezett egyéb elemek kiegészítőként asszisztálnak.
A pályázatnak nincs stílus- vagy hangulatbeli megkötése, a végső tervezetnek azonban
Wendy szőnyegének meghatározó jelenlétét kell alapul vennie. Nem márka- vagy
termékközpontú terveket várunk, hanem olyan vizuális koncepciót, mely a tér hangulati és
funkcionális egységét közvetíti.
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TARTALOM ÉS FELTÉTELEK
A nyertes pályamunka kiválasztása utána a nyertes pályázó lehetőséget kap, hogy
koncepciótervét a kiírásnak megfelelően megvalósítsa. A nyertes pályamunkát Wendy
Morrison személyesen jelöli ki.
A beadott tervezeteket tilos az esemény vége előtt publikálni. A tervezetek eseményt
követő megosztására van lehetőség. A nyertes pályázónak ezen felül személyesen is végig
kell kísérnie a helyszíni építési folyamatokat, valamint az esemény mindhárom napján
személyesen is képviselnie kell tervezői koncepcióját.
A pályázati anyagok leadási határideje 2021. április 15.
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TARTALOM ÉS FELTÉTELEK
AZ ENTERIŐR MÉRETEI
• Stand típusa: fejstand
(3 oldalról nyitott, egy hátfallal).
• Alapterület: 850 x 400 cm.
• Hátfal mérete: 850 x 350 cm.

WENDY MORRISON SZŐNYEGE
• Elhelyezés: a szőnyeg a hátfalra kerüljön.
• Választható szőnyeg: bármelyik kézi
csomózású Wendy Morrison szőnyeg.
• Szőnyeg mérete: 335 x 244 cm.
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A TERVEZŐRŐL
Szabadúszó divattervezőként töltött hosszú évek után Wendy Morrison úgy döntött, egy
másik területen is leteszi névjegyét: a szőnyegtervezés gyönyörű világában. A skót tervező
brandje világszintű ismeretségnek örvend az egyéni rendelésre készített design szőnyegek
terén. Wendy összetéveszthetetlen stílusa számos elemből építkezik, divattervezői
múltjától kezdve az egzotikus tájak és állatok iránti szeretetén át egészen a maximalista
karakterjegyekig.
Nem véletlen, hogy a pályázat fő témájának Wendy Morrison szőnyegeit választottuk. A
legapróbb részletekre fordított figyelem, a törődés, mely a tervezési és gyártási folyamatot
egyaránt átjárja, és a vizuális hatáskeltés fontossága mind-mind közös értékeink.
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A PÁLYÁZÁS ÉS ELBÍRÁLÁS
FOLYAMATA
A Wendy Morrison Tervezői Pályázat tematikájához illeszkedő koncepciók és tervek
kidolgozását 2021. április 15-ig várjuk a résztvevőktől.
BEADANDÓ PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA
• Koncepcióleírás (magyar és angol nyelven egyaránt)
• Moodboard
• Kézirajzok digitalizálva
• Méretezett 2D alaprajz felülnézetekkel
• A pályázó adatait tartalmazó, általa aláírt Nyilatkozat*
• Bemutatkozás vagy szakmai önéletrajz referenciával, szakmai háttéranyaggal
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A PÁLYÁZÁS ÉS ELBÍRÁLÁS
FOLYAMATA
A legjobb pályázati anyagokat a S/ALON BUDAPEST szakmai csapata választja ki, melyek
közül Wendy Morrison személyesen jelöli ki a pályázat nyertesét. Az elbírálási szempontokat
a továbbiakban részletesen taglaljuk. A pályázaton való részvétel díjmentes, a nyertes
pályázó külön díjazásban nem részesül.
A nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 30 munkanapon belül szükséges
beadni a következő dokumentumokat: látványtervek, kiviteli tervek, konszignáció. A
dokumentációt digitális formában várjuk az info@salonbudapest.hu e-mail címre.
A pályázat mindenképpen elbírálásra kerül legkésőbb 2021. május 15-ig.
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RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT
Az érvényes pályázathoz minden pályázónak mellékelnie kell a kitöltött és kézjegyével
ellátott „Nyilatkozat” formanyomtatványt. A pályázó a nyomtatvány aláírásával nyilatkozik
arról, hogy a benyújtott pályázati anyag a saját szellemi terméke, továbbá elfogadja, hogy
a pályázatban való részvétel esetén a S/ALON BUDAPEST érdekeit szem előtt tartva
publikációiban lojális magatartást tanúsít a pályázatot kiíró S/ALON BUDAPEST iránt.
A Nyilatkozat formanyomtatvány a pályázó azonosítására is szolgál. Az aláírt, szkennelt
Nyilatkozatot e-mailben az info@salonbudapest.hu címre várjuk a pályázati anyag szakmai
dokumentumaival együtt. A pályázathoz leadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük,
és kizárólag a pályázó azonosításához, illetve értesítéséhez használjuk fel, az elbírálásban
résztvevőkön túl 3. fél számára nem adjuk ki.

A nyilatkozat letöltéséhez kattints ide!
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KOMMUNIKÁCIÓ
Kiemelten fontosnak tartjuk a tervezői szakma élénkítését, ezért a megvalósítási költségek
finanszírozása mellett dedikált social és PR kommunikációval, az esemény hivatalos
Facebook és Instagram oldalán megjelenő posztokkal, blogbejegyzéssel, hírlevél
megjelenéssel és professzionális fotókkal is támogatjuk a kiválasztott tervező és munkája
bemutatását, melyeket az esemény után szabadon felhasználhat.

12

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
• eredetiség
• kreativitás
• részletgazdagság, díszítettség
• anyaghasználat, felületek és formák, összkép
• koncepcióalkotás, választott stílus, illetve az alkotás esszenciájának megjelenítése

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
A pályázatok benyújtásának határideje:

2021. ÁPRILIS 15.

