Someron kaupunki/Sivistystoimi

Kiiruun koulukeskuksen taidekilpailu

KILPAILUOHJELMA
Someron kaupunki kutsuu taiteilijoita osallistumaan yleiseen ideakilpailuun, jonka tarkoituksena on löytää ehdotuksia Kiiruun koulukeskukseen sijoitettaviksi taideteoksiksi. Kilpailussa
etsitään 1-2 taiteilijaa luomaan taideteoksia koulukeskuksen tiloihin.
Kilpailua koordinoi Someron kaupunki ja sivistyslautakunnan asettama taidekilpailuraati.

1. Kilpailun säännöt
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa. Sivistyslautakunta on hyväksynyt tämän kilpailuohjelman perusteet kokouksessaan 14.2.2017.
Tämä kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan Someron kaupungin nettisivuilta
www.somero.fi/taidehankinnat ja on noudettavissa infopisteestä
(Joensuunkatu 20, Somero).

2. Kilpailun tausta ja tarkoitus
Someron kaupunki on kulttuurikaupunki. Someron kaupunkistrategian visioina 2025 on, että
Somero tunnetaan vahvasta ja monipuolisesta kulttuurista.
Kiiruun koulukeskus tulee sijaitsemaan osoitteessa Kiiruuntie 4, Somero. Kiiruun koulukeskukseen sijoittuvat Someron yläkoulu, lukio sekä Somero-opisto ja nuorisotoimi. Rakennus
valmistuu tammikuussa 2018.
Kilpailun tavoitteena on hankkia koulurakennukseen taideteoksia, jotka lisäävät viihtyisyyttä
ja yhteisöllisyyttä sekä herättävät ajatuksia rakennuksen käyttäjissä. Kilpailun avulla koulukeskuksesta saadaan mahdollisimman laadukas sisätila, jossa taiteella on näkyvä ja merkittävä sija.
Ehdotettujen teosten tulee olla taiteellisesti korkeatasoisia ja ajattomia.
Teosten sijoittelu:
Teokset sijoitetaan arkkitehdin osoittamiin tiloihin (liite). Kohteina ovat ruokasalitila sekä
2. kerrokseen johtavan portaikon, auditorion seinä.
Taiteilija voi ehdottaa kyseisiin tiloihin yksittäisiä teoksia, teossarjoja tai yhteisöllisiä teoksia yhdessä yläkoulun ja lukion opiskelijoiden kanssa tehtäväksi.
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3. Kilpailun kulku
Kilpailu on kaksivaiheinen.
Aikataulu













Kilpailuaika on 27.2.-1.6.2017.
Koulukeskuksen tiloihin järjestetään tutustumiskäynti 16.3 klo 16. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan ennakkoon 10.3 menneessä osoitteeseen merja.lehtonen@somero.fi tai puhelimitse numeroon 040-1268231. Toinen tutustumiskäynti on myös mahdollista järjestää huhtikuussa. Tästä tarkempaa tietoa maaliskuun loppupuolella kaupungin internetosoitteessa www.somero.fi/taidekilpailu.
Taidekilpailuraati valitsee kolme palkittavaa teosta kesäkuun viikolla 23. Palkinnon
saajat julkistetaan 9.6.2017. Valittuaan palkittavat teokset taidekilpailuraati valitsee
teosehdotukset, jotka jatkavat 2. vaiheeseen. Nämä ehdotukset julkistetaan myös
9.6.2017.
2. vaiheeseen valitut, tarkennetut teossuunnitelmat tulee olla perillä Someron kaupungintalon neuvonnassa 16.8.2017 klo 15. Tarkennetuista teosehdotuksista sivistyslautakunta valitsee taidekilpailuraadin esitysten pohjalta toteutettavat teokset. Toteutettavat teokset julkistetaan syyskuussa viikolla 37. Tarkennettu aikataulu lisätään
kaupungin internetosoitteeseen www.somero.fi/taidekilpailu ja ilmoitetaan kaikille 2.
vaiheeseen valituille taiteilijoille.
Syksyllä järjestetään kilpailunäyttely kaupunginkirjastossa. Tarkempi näyttelyajankohta ilmoitetaan myöhemmin kaupungin internetsivulla
www.somero.fi/taidekilpailu.
Teosten on oltava valmiina ja ripustettuna kohteessa helmikuussa 2018. Mikäli taiteilijan teos on yhteisöllinen, yhdessä opiskelijoiden kanssa toteutettava teos, neuvotellaan taiteilijan kanssa aikataulusta.
Virallinen teosten julkistaminen tapahtuu rakennuksen vihkiäisten yhteydessä keväällä 2018.
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Palkitsemisen perusteet
Taidekilpailun 1. vaiheessa palkitaan kolme parasta ehdotusta. Lisäksi voidaan harkinnan
mukaan antaa tunnustuspalkintoja.
Palkitsemisen perusteina ovat taiteellinen laatu, ajattomuus, paikkaan sopivuus, toteutuskelpoisuus, kustannustehokkuus ja helppohoitoisuus.
Palkinnot:
I palkinto: 2500 €
II palkinto: 1500 €
III palkinto: 1000 €
2. vaiheeseen valittujen teosehdotusten tekijöille maksetaan 2000 € luonnospalkkio. Luonnospalkkio sisältyy taiteilijapalkkioon.
Teosten toteutuskustannuksiin ja taiteilijapalkkioihin on varattu yhteensä 50 000 €. Someron
kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla toteuttamatta palkittuja teoksia ja oikeuden tarvittaessa järjestää uusi kilpailu.
Kilpailuun osallistumalla taiteilija sitoutuu toteuttamaan toteutettavaksi valitun teoksen.
Mahdollisesta toteutettavaksi valitusta teoksesta (mm. kustannukset, toteutustapa) sovitaan
erikseen taiteilijan kanssa.
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4. Kilpailusta yleisesti
Kilpailuun voi osallistua yksittäinen taiteilija tai työryhmä. Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Kilpailijalla on oikeus jättää useampia ehdotuksia.
Ehdotukset varustetaan nimimerkillä. Tekijän nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero) liitetään mukaan suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä on nimimerkki. Mikäli samalla nimimerkillä lähetetään useampia ehdotuksia, jokainen ehdotus tulee
lähettää omana kokonaisuutenaan.
Kilpailuaika päättyy 1.6 klo 15.00, jolloin viimeistään postitettujen ehdotusten tulee olla
perillä tai toimittaa Someron kaupungintalon asiakaspalveluun. Kilpailuehdotuksia otetaan
vastaan 29.5-1.6 välisenä aikana arkisin klo 9-15, osoitteessa Joensuuntie 20, Somero.
Kuoreen merkintä ”Taidekilpailu”. Kilpailuun jätetty idealuonnos poistetaan kilpailusta, ellei
sitä ole jätetty määräaikaan mennessä tai, jos se muutoin on tämän ohjelman määräysten
vastainen.
Mahdollinen pienoismalli tulee olla pakattuna ja nimitiedot poistettu.
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1. vaihe:
Tullakseen huomioiduksi 1. vaiheen kilpailuehdotusten tulee sisältää:
-

-

Teoksen nimi
Enintään kolme A3-kokoiselle paperipohjalle tehtyä luonnosta teoksen ideasta (valokuvina, piirroksina tai vastaavina). Luonnospiirroksessa tulee ilmetä teoksen sijoitusalue ja teoksen mittakaava.
Kilpailuehdotus voi myös luonnoksen lisäksi sisältää pienoismallin tai muun havainnollistava esityksen.
Kirjallinen selostus taideteoksen sisällöstä ja ideasta, toteutustavasta, materiaaleista,
ja teknisistä ratkaisuista.
Alustava kustannusarvio, jossa on eritelty taideteoksen valmistamiseen tarvittavat
materiaali- ja työkustannukset sekä taiteilijan palkkio.
Selostukseen tulee liittää selvitys teoksen huolto- ja ylläpitotarpeesta vuositasolla.
Teoksen valmistumisen aikataulu
Ripustus- ja kiinnityssuunnitelma
Koko kilpailuehdotusmateriaali toimitetaan kirjallisesti sekä pdf-tiedostoina muistitikulla. Pdf-tiedostoista on poistettava tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet.

2. vaihe:
2. vaiheeseen valittujen teosehdotusten tulee sisältää:
-

-

Pienoismalli tai muu havainnollistava esitys
Luonnospiirrokset ja/tai suunnitelmat taideteoksesta. Niistä tulee ilmetä teoksen sijoitus alueella sekä mittakaava.
Tarkennettu kirjallinen selostus taideteoksen sisällöstä ja ideasta, toteutustavasta,
materiaaleista, ja teknisistä ratkaisuista.
Kustannusarvio, jossa on eritelty taideteoksen valmistamiseen tarvittavat materiaalikustannukset, työhuonekustannukset, apuvoiman käyttö tai alihankintana tehty työ,
kone- ja laitekustannukset, vakuutukset, toimisto- ja tietoliikennekulut, matkakustannukset ja taiteilijan työ (taiteilijapalkkio).
Selostukseen tulee liittää selvitys teoksen huolto- ja ylläpitotarpeesta vuositasolla sekä huolto-opas.
Teoksen valmistumisen aikataulu
Ripustus- ja kiinnityssuunnitelma
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5. Taidekilpailuraati
Taidekilpailuraati valitsee palkittavat teosehdotukset ja valitsee 2. vaiheeseen jatkavat ehdotukset. Taidekilpailuraati tekee sivistyslautakunnalle ehdotuksen toteutettavista teoksista. Kilpailuraatiin kuuluvat

-

Minna Mäkelä-Rönnholm, sivistysjohtaja, puheenjohtaja
Mikko Uotila, arkkitehti
Mirka Alhonen, Kulttuuri ry:n kulttuurituottaja
Merja Klemola, lukion vt. rehtori
Janne Aaltonen, yläkoulun rehtori
Anne Turkulainen, Somero-opiston
kuvataideopettaja

-

Tanja Holmberg, yläkoulun ja lukion
kuvataideopettaja
Seppo Manninen, taiteilijajäsen
Oona Tikkaoja, taiteilijajäsen
Maija Saarinen, sivistyslautakunnan
nimeämä edustaja
Juha-Matti Kyyrä, sivistyslautakunnan nimeämä edustaja

Kilpailun sihteerinä toimii Someron kaupungin hallintojohtaja Hanna Saarni.
Kilpailua koskevat kysymykset
Mahdolliset kilpailua koskevat kysymykset voi toimittaa sähköpostitse välittäjähenkilölle,
toimistonhoitaja Merja Lehtoselle (merja.lehtonen@somero.fi)
Kysymysten tulee saapua perille 1.4 mennessä. Kysymyksien vastaukset julkistetaan huhtikuussa osoitteessa: www.somero.fi/taidekilpailu.

6. Kilpailun tulokset
Kilpailun 1. vaiheessa palkittavien taiteilijoiden nimet julkistetaan 9.6.2017. Taidekilpailuraati valitsee palkittavat teokset ja lisäksi teosehdotukset, mitkä jatkavat kilpailun 2. vaiheeseen. Taidekilpailuraadin esityksen pohjalta sivistyslautakunta päättää toteutettavat
teokset, jotka julkistetaan syyskuussa viikolla 37. Tarkennettu ajankohta ilmoitetaan kaupungin internetsivulla www.somero.fi/taidekilpailu.
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7. Tekijänoikeudet
Kilpailuehdotusten tekijänoikeus on tekijällä. Tekijänoikeuden käytöstä sovitaan Kuvasto
ry:n kanssa tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää tekijän kanssa erikseen. Ehdotusten omistusoikeus säilyy tekijällä ja ehdotusten lunastamisesta sovitaan tekijän kanssa erikseen.
Kaupungilla on oikeus asettaa kaikki kilpailuun jätetyt ehdotukset esille kilpailunäyttelyssä
korvauksetta.

8. Teosten toteutus
Teosten tilaamisesta päättää Someron kaupunki, jolla on oikeus tilata teos tai teokset minkä
tahansa 2. vaiheen kilpailuun osallistuneen ehdotuksen joukosta. Teoksen toteuttamisesta,
sisältäen taiteilijan palkkion, sovitaan taideteoksen toteutussopimuksessa.
Taiteilijalle korvattava taiteilijapalkkio sisältää seuraavat:
- luonnospalkkio
- taiteellinen työ
- suunnittelutyö
Lisäksi korvataan:
- teoksen/teoksien materiaalikustannukset
- mahdolliset muun työvoiman käytön kustannukset
- mahdolliset vuokrat
- taiteilijan laatima taideteoksen huolto-opas tilaajalle
- matkakulut
- muut työn tekemiseen liittyvät kulut
Teoksen kiinnitys paikalleen hoidetaan yhteistyössä taiteilijan kanssa. Someron kaupunki
vastaa asennuskustannuksista. Kaupunki vastaa myös teoksen valaisemiseen liittyvistä kustannuksista lukuun ottamatta valoteoksia. Kaupunki ei vastaa mahdollisista muista lisäkustannuksista.

Kilpailuohjelman liitteet
Liite 1: Arkkitehdin pohjapiirros teosten sijoittelusta
Liite 2: Valokuvat teosten sijoittelusta: ruokasalin katto ja 2. kerrokseen johtavan portaikon, auditorion seinä
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Liite 3: Ruokasalin katon teoksen/teosten kiinnityskohdat

8

