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NATJEČAJ #2

natječaj za maketu Višnjana

OSMISLI I IZRADI MAKETU VIŠNJANA!
Društvo arhitekata Istre - Societa’ achitetti dell’Istria (DAI-SAI) raspisuje natječaj za projektiranje makete Višnjana.

cilj
U veljači 2016. godine, neformalna grupa Katalizator, u suradnji s Društvom arhitekata Istre, pokrenula je u Višnjanu
interaktivni arhitektonsko urbanistički proces pod nazivom ‘Inicijativa Všnjan’. U sljedećih nekoliko godina inicijativa
će, u Višnjanu, okupljati arhitekte i druge stručnjake kako bi isprovocirali interakciju sa stanovnicima i lokalnom
samoupravom u planiranju budućeg izgleda Višnjana.
Cilj natječaja je osmisliti i pripremiti dokumentaciju potrebnu za izradu makete Višnjana.
Maketa će se koristiti u daljnjim fazama inicijative, odnosno izradit će se za potrebe arhitektonskih radionica i sl.
Nakon završetka provedbe inicijative, bit će poklonjena Općini Višnjan te trajno izložena u zatvorenom javnom
prostoru.
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natječaj raspisuje
Društvo arhitekata Istre - Societa' architetti dell' Istria (DAI-SAI)
Istarska 30, 52100 Pula, dai-sai@dai-sai.hr, www.dai-sai.hr

tko može sudjelovati
- natječaj je otvoren za fizičke osobe (jedan autor ili tim) starije od 18 godina
- autor/i su obavezni prijaviti sudjelovanje i preuzeti potrebne podloge na mail: grupa.katalizator@gmail.com
- dozvoljeno je prijaviti samo jedno rješenje po autoru / timu

rokovi
- početak natječaja: ponedjeljak, 23. svibnja 2016.
- rok za registraciju na natječaj: ponedjeljak, 13. lipnja 2016.
- rok za pitanja natjecatelja: ponedjeljak, 06. lipnja 2016.*
- rok za predaju natječajnih radova: ponedjeljak, 13. lipnja 2016. (23:59)**
- objava rezultata: subota, 18. lipnja 2016.***
Radove slati isključivo mailom na adresu: grupa.katalizator@gmail.com
* Odgovori na pitanja bit će poslani e-mailom svim registriranim sudionicima, do srijede 08. lipnja 2016. ili naknadno prilikom
registracije.
** Radovi predani nakon zadanog roka neće se uzimati u obzir.
*** Rezultati natječaja bit će objavljeni na Sceni#3 - večernjem događaju u Višnjanu, iz programa ‘Inicijative Višnjan’, u subotu, 18.
lipnja 2016.
Natjecatelji će o vlastitom rezultatu biti obavješteni putem e-maila najkasnije u ponedjeljak 20. lipnja 2016., a rezultati natječaja
bit će i javno objavljeni na web stranici Društva arhitekata Istre i facebook stranici grupe Katalizator.

sadržaj natječajnog rada
Prijavljeni rad mora sadržavati:
- prikaz načina apstrakcije i prikazivanja grada na maketi (2D sheme i/ili 3D prikaz makete s mjerama)
- tekstualni opis tehnike izvedbe, planiranih materijala, obrade i spajanja
- mjerilo i veličinu makete
- troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama - uključivo i cijena koju autor / tim traži za izradu makete
- prijedlog kutije za transport i podesta za postavljanje (u troškovniku izdvojeno kao neobavezna stavka)
Obavezni prilozi (slati u odvojenom file-u):
- kratka biografija autora / tima
- podaci za kontakt
Formati za predaju radova:
- PDF / JPG / GIF / AVI / MP4
- max. veličina rada 20 MB

nagrade
- prva nagrada: izvedba makete; s autorom odabranog rada potpisati će se ugovor o izradi makete
- objava do 10 odabranih radova na facebook stranici grupe Katalizator i na web stranici Društva arhitekata Istre
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kriteriji natječaja
S obzirom na namjenu, maketa treba biti dovoljno robusna i pogodna za višestruka premještanja. Istovremeno, treba biti
dovoljno velika za potrebe radionica i prezentacija većem broju ljudi. Ako se sastoji od više djelova, način rastavljanja i
sastavljanja treba biti jednostavan.
Žiri će radove vrednovati prema slijedećim kriterijima:
- usklađenost rješenja sa svrhom i ciljevima natječaja
- cjelovitost rješenja i predaja svih traženih elemenata
- kvaliteta odabranih materijala i domišljatost u načinu obrade
- konceptualna povezanost rješenja s lokalnim karakteristikama mjesta
- osjetljivost na lokalne mogućnosti izvedbe makete (savjetuje se uključivanje lokalnih zanata ili sl. u proces izvedbe)
- osjetljivost na mali budžet kojim inicijativa, kao neprofitni program, provodi svoje aktivnosti

uvjeti natječaja
Predajom natječajnog rada, autor / tim pristaje na uvjete natječaja:
- natječajni rad mora biti pripremljen isključivo za ovaj natječaj i iz natječajnog rada mora biti vidno da se radi o maketi Višnjana
- svi natjecatelji, slanjem rješenja, opunomoćuju Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI) i neformalnu grupu Katalizator da njihov rad
javno objavljuju u sklopu izložbi, publikacija ili sl. uz navođenje natječaja iz kojeg potječe
- troškove izrade i predaje natječajnog rada snosi natjecatelj
- autor je dužan svoj rad držati tajnim sve do objave rezultata natječaja
- raspisivač zadržava pravo poništenja natječaja uslijed slabog odaziva ili procjene stručnog žirija da rješenja ne zadovoljavaju
zadane kriterije
- raspisivač zadržava pravo izmjene troškovnika u dogovoru s autorom
- na temelju predanog troškovnika tražit će se financijska sredstva za izradu makete
- raspisivač zadržava pravo otkazivanja izvedbe makete ukoliko se na temelju troškovnika odabranog rješenja na nađu
financijska sredstva ili donacije za izvedbu makete

tko će ocjenjivati
DANKO BALOG, arhitekt
IGOR KOZLINA, arhitekt, član ULUPUH-ove sekcije za oblikovanje arhitektonskih i urbanističkih maketa
MILAN DOBRILOVIĆ, načelnik Općine Višnjan

dodatne informacije
više informacija na sljedećim linkovima:
- web stranica Društva arhitekata Istre - www.dai-sai.hr
- facebook stranica grupe Katalizator - http://on.fb.me/1RkEN13
- brošura Inicijative Višnjan - http://bit.ly/1VeNFVZ
- službena stranica Općine Višnjan - http://www.visnjan.hr/

inicijativu potpomogli

