Ohjelmahaku

Tampere 240 - taidetta Tammerkosken varrella
Tampere juhlii 240-vuotissyntymäpäiviään 1.10.2019. 240:tä vuotta juhlitaan 240:n tunnin
ajan taiteen ja kulttuurin parissa, kun Tampereen kaupunki järjestää 27.9.–6.10.2019 10-päiväisen tapahtuman. Juhlintaan liittyy olennaisesti Tammerkosken uuden rantareitin ympärille
rakentuva julkisen taiteen kokonaisuus. Tarkoituksena on luoda Tammerkosken rantareitistä
taiteellisesti elämyksellinen ja erityinen kulkureitti sekä tamperelaisille että kaupungissa vieraileville matkailijoille.
Viime vuosina Tampere on kehittynyt monin tavoin ja vahvistanut mainettaan yhtenä Suomen
merkittävimmistä kulttuuri- ja tapahtumakaupungeista. Tampereelle matkailijoita houkuttelevat paitsi lukuisat tapahtumat ja kulttuurielämykset, myös kaupungin tunnelmallinen miljöö.
Tampereella on myös omaleimainen kulttuurinen perimä. Kaupungin teollinen historia näkyy
keskustan kaupunkikuvassa, jota hallitsee Tammerkosken kansallismaisema punatiilitehtaineen. Tampereen vahva liike-elämä ja vilkas kulttuuritarjonta ilahduttavat kaupunkilaisia ja
tuovat matkailijoita kauempaakin.
Kaupunkikuvaa ja Tammerkosken kansallismaisemaa elävöitetään syksyllä 2019 erilaisten
taidemuotojen avulla. Kutsumme kuva-, valo-, video- ja äänitaiteen sekä esittävien taiteiden
ammattilaisia, performanssitaiteilijoita, opiskelijoita ja oppilaitoksia tarjoamaan ehdotuksensa osaksi syntymäpäiväjuhlakokonaisuutta.
Haemme teoksia, jotka voivat olla läsnä joko 240 tuntia tai hetkellisesti. Tampere 240:n on
tarkoitus olla monitaiteinen kokonaisuus, joten sisältöä kaivataan eri aloilta, kuten kuva- ja
äänitaide, musiikki, erilaiset esittävät ja osallistavat taiteet sekä työpajat. Tapahtumaan on
mahdollista ehdottaa uusia tai jo olemassa olevia teoksia.
Tekijöitä pyydetään jättämään ehdotuksensa su 10.3.2019 mennessä.
Tulemme mahdollisesti myös kutsumaan taiteilijoita.

Ajankohta
Tampere 240 -kokonaisuus järjestetään 27.9.–6.10.2019.

Aluerajaus
Alueellisesti Tampere 240 -kokonaisuus sijoittuu Tampereen ydinkeskustaan, Tammerkosken
rantareittien varrelle. Teokset voivat sijaita kosken varrella puistoissa, silloilla, siltojen alla,
veden päällä tai vedessä tai rakennusten seinillä. Yksittäinen teos voi kattaa myös koko reitin.
Kartta ja kuvat mahdollisista sijoituspaikoista liitteenä.
Jos ehdotettu taideteos suunnitellaan olemassa olevan rakennuksen yhteyteen, kulttuuripalveluiden henkilökunta on yhteydessä kiinteistön omistajiin.

Teostasot
Taso 1
• kokonaishinta max 30 000 euroa
		 ◊ hintaan sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset pois 		
			 lukien luvat, vartiointi, sähkö
		 ◊ toteuttaja voi hankkia lisärahoittajia teokselle
• teoksen on sijoituttava edellä määritellylle festivaalialueelle ulkotilaan
• etsimme mm. näyttäviä installaatioita, videomäppäyksiä, julkisivuvalaisuja tai suuria näyttäviä performansseja
• arvostamme itsenäistä tuotanto- ja toteutustapaa
• valitaan 1–3 teosta
Taso 2
• kokonaishinta max 4 000 euroa
		 ◊ hintaan sisällyttävä kaikki teoksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset
		 ◊ toteuttaja voi hankkia lisärahoittajia teokselle
• edellytämme avaimet käteen -periaatteella toteutettavia teoksia
• teoksen on sijoituttava edellä määritellylle festivaalialueelle
• Ääniteokset, performanssit, esittävät taiteet, installaatiot, taidetempaukset
• valitaan 5–15 teosta
Taso 3
• Kulukorvaus 100–1000 euroa
• Yhteisöllisesti tai itsenäisesti toteutettuja taideprojekteja tai teoksia osana virallista taidekokonaisuutta. Esim. koulujen taideprojektit, harrastajaryhmien tempaus, tms.
Sääolosuhteet
Sää Tampereella syys-lokakuun vaihteessa on vaihteleva. Lämpöasteiden vaihteluväli tapahtuma-aikana voi olla 0 - +15 astetta celsiusta. Aurinko laskee länteen noin klo 19.
Kriteeristö ja valintaprosessi
Teosten valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
• elämyksellisyys, näyttävyys, mielenkiintoisuus ja uutuusarvo
• teknisen toteutuksen edellytykset
• kustannukset
• soveltuminen ohjelmakokonaisuuteen huomioiden muut valitut teokset
• turvallisuus
Teosten valinnan suorittaa Tampere 240 tuotannosta ja asiantuntijoista koostuva raati. Kriteereihin parhaiten soveltuvat teokset valitaan jatkoneuvotteluihin. Lopulliset teosvalinnat
tehdään 15.4.2019 mennessä.

Ehdotusten jättäminen
Pyydämme tekijöitä jättämään ehdotuksensa su10.3.2019 mennessä. Ehdotusten tulee olla
suomen- tai englanninkielisiä.
Ehdotusten tulee sisältää:
• tekijän, tekijöiden tai työryhmän tiedot (yhteystiedot, taustat ym.)
• esitys teoksen visuaalisesta ilmeestä
• teoskuvaus
• teoksen suunniteltu sijainti
• teoksen mahdollinen kohderyhmä
• selvitys teoksen tuotannollisesta ja teknisestä toteutuksesta
• teoksen hinta eriteltynä sisältäen kaikki kustannukset
• teoksen saama muu rahoitus (esimerkiksi mahdolliset apurahat tms.)
Teosehdotukset tulee lähettää yhtenä pdf-tiedostona, joka sisältää kuvat ja mahdolliset linkit
videoihin.
Ehdotukset lähetetään osoitteeseen: tampere240@tampere.fi
Valitettavasti emme voi vastata kaikkiin ehdotuksiin.

