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A Hello Wood egy nemzetközi művészeti program. Az itt létrehozott alkotásoknak 
két közös jellemzője mindenképp van: hogy fából készülnek és, hogy a társadalmi 
szerepvállalás és a művészetek összefonódása nem hiányozhat belőlük. 

A Hello Wood tudományos és művészeti területeket integrál, közösséget épít és 
tehetséget kutat. Nem csak országhatárokat átívelve hoz össze diákokat és 
oktatókat, de az egyszeri embert is összeköti az alkotó tervezőkkel.

Az idei Hello Wood táborban újabb 12 fainstalláció tervezésére és megvalósí-
tására nyílik lehetőség, egy még színesebb, még színvonalasabb és még 
hosszabb fesztivál keretében. 

2014-ben, az előző évhez hasonlóan, a Hello Wood programját nem szakmák vagy 
szakterületek szerint csoportosítjuk hanem egy téma köré szervezzük. 

Ennek megfelelően a részvételre az építész, tájépítész, designer és képzőművész 
hallgatók pályázatát egyaránt várjuk. 

“what is joy without sorrow? what is success without failure? 
what is a win without a loss? what is health without illness? 

you have to experience each if you are to appreciate the other. 
there is always going to be suffering. it’s how you look at your suffering, 

how you deal with it, that will define you.” 
                               - Mark Twain -

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 



Az egyetemes és kollektív alapok, a vallási, erkölcsi vagy 
közösségi standardok felbomlásával a viszonyítási pontok 
egységessége, közös elfogadottsága szűnt meg. 
Ezzel együtt pedig a kiegyensúlyozottság, az arányosság 
és a stabilitás fogalmai is elgyengültek.
 
Az évszázados, gyakran évezredes sarokpontok eltűnésével 
kezdetben kisebb fragmentumok,  végül egyszemélyes 
univerzumok keletkeztek. Az ez után létre jött  közösségek 
is ezen egyszemélyessé szűkült belső világok törékeny 
kapcsolatára és folyton változó rendszerére épülnek.
 
A bizonytalanság, az aránytalanság, a kifeszítettség globális, 
társadalmi és egyéni léptékben egyaránt érzékelhető fogalmai 
mára  tapinthatóvá váltak; jelenségekké, tendenciává alakultak... 
Az erodáló rendszerekkel szemben viszont ez idáig nem 
születtek valós jövőképet felvázoló alternatívák.

 

Olyan művek megalkotását tűztük ki célul, amelyek a 
bizonytalanság, a kételkedés és az építészetileg is jól 
értelmezhető aránytalanság fogalmaira reagálva képesek az 
egyensúly törékeny pillanatának ábrázolására; bemutatják 
az egyensúly természetét, vagy látványosan és jól értelmez-
hetően ragadják meg annak egy-egy markáns aspektusát.
 
Az egyensúly dinamikusan változó, lüktető s valójában csak 
pillanatokra létező jelensége az építészet, a design és a kép-
zőművészet területén is jól értelmezhető, hiszen az egyensúlyra 
törekvés a kreatív és alkotó folyamatok minden elemében és 
pillanatában ott van. A folyamatos aránytalanságok szülik 
egy-egy pillanat, ha tetszik, a mű egyensúlyát.

Az IdeI ALkotótábor 

témáJA Az egyenSÚLy.

TÉMA



A tábOrbA EgyEtEmisták vAgy 
már végzEtt, dE 30 évNél NEm idősEbb 

fiAtAlOk jElENtkEzését várjuk.

FOnTOS:

kérlek fűzd össze ezt a két fájlt egy pdf fájlba! 

A fájl neve legyen: 
vezetéknév_keresztnév_jelentkezés.pdf és küldd el a 
workshop@hellowood.eu címre legkésőbb 

2014. MÁjuS 16. ÉjFÉLIg! 

A pályázatokat legkésőbb 2014. május 21-ig elbíráljuk. 
Erről e-mailben értesítünk, amiben minden további 
tennivalóról is találsz információt. 

A pályázati részvétel ingyenes.

I. MOTIVÁcIóS LEVÉL

Írd le, hogy miért szeretnél részt venni a Hello Woodon 
és röviden a gondolataidat az idei témáról “EgyENsÚly”! 
(max. 2000 karakter szóközökkel)

II. PORTFOLIó

maximum egy A3-as oldalra rendezett, az eddigi munkáidat 
bemutató szakmai tabló. szeretnénk megismerkedni eddigi 
munkáiddal. Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy esetleg 
részt vettél-e már hasonló projektekben, hogy milyen a 
problémamegoldó készséged, milyen a szokványostól eltérő 
munkákban vettél részt, és minden másra is, ami hasznára 
válhat az alkotótábornak.

1. jELEnTkEZÉSI űRLAP:

kérlek töltsd ki az az alábbi linken 
elérhető jelentkezési űrlapot 

2. PÁLyÁZATI AnyAg

Ezután pedig állítsd össze pályázatodat 
a következők szerint:

HOgyAn jELEnTkEZHETSZ?



- mert összesen 100 hely van

- Hogy a legjobbakkal alkothassunk egy héten át. 

- Hogy a Workshopvezetők időben megismerhessék munkáitokat. 

- Hogy minden jelentkező számára azonos feltételeket tudjunk biztosítani.

- a hazai és nemzetközi építészeti és design scénából válogattott 

workshopvezetőket és az általuk előkíszített koncepciókat, melyek 
végleges kialakítása már a te feladatod is!

- alkotás szerepeltetése a hazai és nemzetközi sajtóanyagokban

- a tábor idejére szerszámokat és az egyébb szükséges infrastruktúrát

- 2 m3 tetszőlegesen gyalult fa anyagot minden egyes csapatnak az alkotáshoz.

- teljes ellátást, ami tartalmazza a szállást valamint a napi 3 szori étkezést. 

- olyan szakmai színvonalat, mely egyedülálló módon gazdagítja portfóliódat 

  és különleges szakmai képességeidet

- hamisítatlan wood hangulatot és egy életre szóló közösségi élményt

- idén az észrevételeiteket figyelembe véve 2 nappal hosszabb tábort 
szervezünk, hogy kéréseiteknek megfelelően a tervezés és az installáció 
véglegesítése méginkább egy közös alkotói folyamat lehessen

- idén még komolyabb, még nevesebb nemzetközi részvétellel számolunk, 
amit azért tartunk fontosnak, hogy a ti kapcsolati tőkétek is erősödhessen, 
találkozhassatok építész design egyetemeken oktató fiatal tehetséges tanárokkal

- idén a tábor a Kapolcsi Művészetek Völgyének egyik kiemelt helyszíne 
és az elkészült installációk a program keretein belül több tizezer 
látogatónak lesznek elérhetőek.

- a Hello Wood idén az utolsó 2 napban valódi fesztivál helyszínné változik 
fellépő zenekarokkal és egyéb kulturális programokkal, szakmai előadásokkal

/ Az előző 4 Hello Wood során született alkotásokról honlapunkon 
megtalálsz minden információt és fotó dokumentációt! hellowood.eu /

 MIbEn MÁS 2014? 
AzAz, hA már voLtáL, mIért gyere ÚJrA hA pedIg nem, 
Akkor mIért ne hAgyd kI Az IdeIt!

MIÉRT kELL 

ÉS MIT nyÚjT 

PÁLyÁZnOTOk?

A HELLO WOOD?



A hello wood idén 12 fa installáció elkészítésére vállalkozik. 
A csapatokat 1-2 fiatal, lendületes építész/designer/képzőművész 
vezeti. A csapat vezetésére idén is, akár csak Nektek, nekik is 
pályázniuk kell a témára reagáló kncepciókkal. 
A beérkezett pályamunkákat május 7.-ig bíráljuk el, majd a 
legjobb nyertes koncepciókat közzétesszuk és elküldjük nektek, 
hogy kiválaszthassátok a számotokra legizglamasabb projektet. 
minden csapatot 8 diák alkot, akiket a hazai és külföldi 
egyetemekről a leadott portfóliók és motivációs levelek 
alapján választunk ki.

A tábor díja 200 EUR. 

Ez tartalmazza a szállást és a napi 3 étkezést az 
alkotótábor ideje alatt.

Amennyiben valamelyik v4 ország 
(magyarország, szlovákia, lengyelország, Csehország) 
vagy románia állampolgára vagy, a részvételi díj 40,000 HUF. 

ÖSZTÖnDÍj
A tavalyi év után idén is lehetőségetek van arra, hogy szociális 
alapon további kedvezményeket kapjatok. 
Az ösztöndíjban részesült jelentkezők 50% kedvezménnyel vehet-
nek részt a programban.

idén már 10 támogatott helyet  tudunk számotokra biztosítani. 
Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy az egyetemedre be-
adott szociális kérelmedet az egyetemmel számunkra igazolod. 

FOnTOS:
nem kérjük a teljes dokumentációt, csupán a leadás tényét 
igazoló levelet.

A szociális kérelem mellett a portfólió alapján választjuk ki az 
ösztöndíjas helyeket. Az ösztöndíjra nem csak magyar állam-
polgárok, hanem a nemzetközi jelentkezők is pályázathatnak.

HOgyAn ÁLL ÖSSZE 
A cSAPAT?

RÉSZVÉTELI DÍj



A pályázatok benyújtásának határideje: 

 MÁjuS 16 (ÉjFÉL).
A pályázatok eredménye: 

2014 MÁjuS 21.

A Hello Wood dátuma, helyszíne: 

2014. 07.19-27. cSóROMPuSZTA
A pályázati részvétel ingyenes.
A pályázatokat a workshop@hellowood.eu email címre várjuk.

bőVEbbEn A HELLO WOOD-RóL:

IZgATOTTAn VÁRjuk jELEnTkEZÉSEDET!

FOnTOS TuDnIVALók !

http://hellowood.eu
http://www.flickr.com/photos/hellowood123
http://www.vimeo.com/hellowood
http://www.facebook.com/HelloWood

IRODA:
1088 budapest, lőrinc pap tér 3.
tel.: +36 70 6222 047

Ha kérdésed van a program menetével, formájával kapcsolatban, ne habozz, kérdezz!
Ezt szintén a workshop@hellowood.eu címen teheted meg.

 

főtámOgAtó: támOgAtó: pArtNEr: médiA pArtNEr:


