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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
együttműködésen alapuló képzőművészeti projektek megvalósítására 

A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum pályázatot hirdet a Kreatív Európa 
által támogatott CAPP Művészeti Együttműködési Program keretében együttműködésen 
alapuló művészeti projektek megvalósítására. 

A CAPP Művészeti Együttműködési Program keretében a Ludwig Múzeum olyan, 2017-ben 
megvalósuló projektek támogatását tervezi, amelyek a művészet eszközeivel szólítják 
meg a társadalom valamely csoportját annak érdekében, hogy az adott közösség a saját 
kreativitását megélve keressen egy-egy társadalmi problémára megoldást, valamint az 
alkotó folyamat közben megtapasztalhassa a közösség támogató erejét. 

A CAPP együttműködésen alapuló, közösségek bevonásával megvalósítandó 
projektjének főbb célkitűzései: 
• A projektben résztvevő művészek társadalmi elkötelezettségének erősítése 

és támogatása a marginalizálódott, perifériára került társadalmi csoportok és 
közösségek irányában. 

• A közösségek életminőségének javítása a művészek kezdeményezésére folytatott 
társadalmi párbeszéd segítségével. 

• Új közönség építése.
• A projektek bemutatása a hazai és nemzetközi közönségnek. 
• A művészek mobilitásának elősegítése.

Kiket várunk:
Olyan művészek vagy művészcsoportok jelentkezését várjuk a kortárs képzőművészet 
területéről, akik elkötelezettek a társadalmilag érzékeny művészet elméleti és 
gyakorlati kérdései iránt, és aktívak a közösségi alkotás területén. Új, vagy már 
meglévő koncepció továbbfejlesztésével is lehet pályázni. A későbbi nemzetközi 
kapcsolatépítési lehetőség miatt az angol nyelv társalgási szintű ismerete előny a 
sikeres pályázathoz, de nem előfeltétel. 



A pályázatok beérkezési határideje: 2017. január 30. 

A támogatás mértéke: 
Több projekt kiválasztását tervezzük. A művész honoráriumát, anyagköltséget és a 
nemzetközi utazások költségét tudjuk támogatni, a benyújtott projektjavaslat és a későbbi 
egyeztetések függvényében, körülbelül 1-3 millió forint összértékben projektenként. A 
végleges költségvetés egyeztetés után dől el. Az alkotási folyamat magas színvonalú 
dokumentálása a művész feladata, mivel terveinkben szerepel a projektek bemutatása 
itthon és külföldön is. 

A pályázás menete:
A részletes, költségvetéssel, ütemtervvel és szakmai önéletrajzzal ellátott 
projektleírásokat a következő e-mail címre várjuk 
max. 5 MB terjedelemben:  simon.andrea@ludwigmuseum.hu. 
Kérdéseket a +36/20-333-8427-es telefonszámon is tudunk fogadni. 
A nyílt felhívás során beérkezett pályázatokból a múzeum művészettörténészeiből álló 
zsűri választja ki a támogatandó projekteket, és a nyertesekkel a Ludwig Múzeum 
szerződést köt a projekt megvalósítására.
A pályázók e-mailben kapnak értesítést legkésőbb 2017. február 17-ig. 

CAPP partnereink:
Create-Ireland (koordinációs partner, Írország), Tate Liverpool, Live Art Development 
Agency, és Heart of Glass (Egyesült Királyság), AGORA Collective és Kunsthalle Osna-
bruck (Németország), Hablarenarte (Spanyolország), M-Cult (Finnország).

Bővebb információ a CAPP projektről: www.cappnetwork.com

Budapest, 2016. december 7.   Fabényi Julia igazgató


