SEJĦA GĦAL PROPOSTI
PROGRAMM TA’ ARTI FI SPAZJI PUBBLIĊI
2019-2021
Il-Viżjoni
Il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali (MTIP) u Spazju Kreattiv
jagħtu valur lill-impatt tal-arti u jirrikonoxxu l-importanza li din tistimula l-kreattività
kemm tal-artisti kif ukoll fost il-komunità.
L-Għanijiet u l-Objettivi
Il-programm Arti fi Spazji Pubbliċi għandu l-għan li jippromwovi sinerġiji bejn l-artisti u
l-komunità permezz ta’ ko-kreazzjoni. Il-programm iħeġġeġ lill-komunitajiet li jirrelataw
mal-arti bħala li tappartjeni lilhom, u lill-artisti li jagħrfu l-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet
tal-komunità. Il-programm għandu wkoll dawn l-objettivi:
● li joħloq legat viżiv u estetiku f’postijiet pubbliċi tal-komunità kif ukoll li jiżviluppa
pjattaforma għal dibattitu fuq l-Arti Pubblika u jistimula żvilupp ta’ komunità
impenjata kulturalment;
● li jżid l-aċċess għall-arti billi jrawwem kollaborazzjoni b’saħħitha bejn l-artisti,
il-komunitàjiet u l-mexxejja tal-komunita’;
● li jippromwovi identitajiet artistiċi kontemporanji u għarfien lejhom permezz ta’
parteċipazzjoni u, konsegwenza t’hekk, jinkoraġġixxi kburija ċivika;
● li jipprovdi pjattaformi għall-artisti biex jesebixxu xogħol innovattiv u kreattiv;
● li jistabbilixxi ambjent distint, vibranti u viżwalment għani għall-komunitajiet billi
joħloq punt ta’ referenza u jirriġenera spazji ġodda.
Dan il-programm se jiġi ffinanzjat mill-MTIP u appoġġjat minn Spazju Kreattiv.
Il-programm hu maħsub għas-snin 2019, 2020 u 2021, u l-proġetti ser jintgħażlu minn din
is-sejħa għal proposti u possibilment minn sejħiet oħra li jistgħu jsegwu wara din. L-għan
huwa li jintgħażlu sa massimu ta’ sitt proġetti li jinħolqu minn sitt artisti jew gruppi ta’
artisti differenti, f’sitt lokalitajiet jew reġjuni differenti. Għall-perjodu 2019-2021, sitt
proġetti permanenti ta’ arti pubblika fil-beraħ maħsuba għal siti speċifiċi ser jiġu
kkummissjonati wara sejħa pubblika għal proposti. L-allokazzjoni finanzjarja massima għal
kull proġett hija ta’ €30,000 (VAT inkluża). Din is-somma tkopri:
● Il-ħlas tal-artist/i;
● Il-ħlas tat-tim involut fil-proġett għaddisinn/permessi/kostruzzjoni/produzzjoni/installazzjoni/dokumentazzjoni;
● Spejjeż għall-permessi neċessarji biex jiġi esegwit il-proġett, li jinkludu l-miżati
tal-perit u l-ħlasijiet lill-Awtorità tal-Ippjanar;
● L-ispiża għall-manifattura u l-installazzjoni tal-proġett, li tinkludi imma mhux
limitata għall-ispejjeż tal-materjal, kostruzzjoni, twaqqif, ċertifikazzjoni u
manutenzjoni;
● Kull dawl u/jew sistemi tekniċi oħra meħtieġa bħala parti mill-proposta (eskluż
il-konsum tal-elettriku);

● L-ispejjeż kollha biex jiġi ddokumentat (ez. fotografija, filmati, eċċ.) l-iżvilupp
tal-proġett u l-proċess tal-preżentazzjoni.

Il-Proposta
Is-sottomissjonijiet għandhom ikunu ggwidati b’dawn il-prinċipji:
●
●
●
●
●
●

Kunċett/i kontemporanju/i u kreattiv/i;
Kwalità u eċċellenza artistika tal-portafoll u tal-proposta;
Kompetenza tat-tim involut;
Ir-relevanza/rispons tal-proġett fil-kuntest/ambjent ippjanat;
Involviment tal-komunità biex jitkattru opportunitajiet ta’ parteċipazzjoni kreattiva;
Vijabilità teknika u sostenibbiltà tax-xogħol biex ikun espost fil-beraħ, inkluż kemm
tkun xierqa l-iskala, id-durabilità u l-manutenzjoni;
● Ħtiġijiet ta’ konservazzjoni u ta’ saħħa u sigurtà skont ir-regolamenti tal-OHSA u
tal-UE;
● Abbiltà li l-proġett jattiva, jkattar jew jiġġenera spazju pubbliku u jżid
l-opportunitajiet għal parteċipazzjoni kreattiva;
● Il-fattibilità tal-baġit.
Il-proġetti kkummissjonati jridu jintegraw mal-kuntest tal-komunitajiet li għalihom ikunu
intenzjonati. Parteċipazzjoni attiva mill-komunità hija importanti biex il-pubbliku jifhem u
jħossu parti mill-proġett.
Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, il-kummissjonijet huma meħtiega li jikkollaboraw
direttament mal-Kunsilli Lokali u jintegraw ma’ komunitajiet speċifiċi. Il-kunċett maħluq
irid ikun diskuss u f’konformità mal-kuntest tas-sit magħżul.
Opportunitajiet biex il-pubbliku jkun involut għandhom ikunu esplorati u inklużi.
Xogħlijiet intenzjonati għall-komunità ikunu aċċessibbli għall-pubbliku mhux
sempliċiment billi jitpoġġew fi spazju pubbliku, imma billi jinvolvu lill-komunità
fil-proċess tal-ħolqien tagħhom u jdaħħlu l-għarfien u l-esperjenza tagħhom bħala parti
mid-disinn.
Dan il-mod kif wieħed iħares lejn l-arti pubblika għandu numru ta’ benefiċċji fosthom:
● Il-komunità tħoss li l-proġett huwa tagħha u sussegwentement ikun hemm
l-iżvilupp ta’ sens tal-post, identità lokali u sens ta’ kburija mill-komunità;
● Skambju ta’ ħiliet fejn grupp isir familjari li jaħdem ma’ artist u l-grupp iħossu
komdu mal-kapaċitajiet kreattivi tiegħu innifsu.

Il-Proċess
Din is-sejħa għal proposti se tinvolvi proċess maqsum fi tliet stadji kompetittivi kif
deskritti hawn taħt.

L-ewwel stadju
Titnieda sejħa pubblika għal proposti ta’ proġetti tal-arti pubbliċi f’Malta u f’Għawdex li
jkunu żviluppati flimkien ma’ Kunsilli Lokali. Kummissjonijiet li joriġinaw minn dan
il-programm huma mistennija li jkunu mnebbħa, iddisinjati u mibnija għal sit speċifiku,
bit-tnissil mislut min-narrattiva tal-post u b’kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali u
l-komunitajiet.
It-tieni stadju
Jitwaqqaf kumitat ta’ evalwazzjoni biex janalizza l-proposti sottomessi. Dan il-kumitat,
kompost minn esperti f’dan il-qasam, jikkonferma li s-sottomissjonijiet huma konformi
mal-prinċipji indikati fis-sejħa pubblika u jagħmel lista qasira ta’ proġetti. F’dan l-istadju
l-applikanti jistgħu jintalbu mill-kumitat ta’ evalwazzjoni biex jipprovdu aktar materjal li
jkun jista’ jissostanzja aktar fid-dettal il-proposta tagħhom. Il-kumitat ta’ evalwazzjoni
jista’ ukoll jiggwida lill-artisti biex jagħmlu reviżjonijiet/tibdiliet fil-proposta tagħhom.
Il-kumitat tal-għażla jirriżerva d-dritt li ma jaccettax kwalukwe kummissjoni jew li jerġa’
joħroġ is-sejħa jekk jiddetermina li l-proposti sottomessi ma laħqux il-livell mitlub.
It-tielet stadju
Il-kumitat ta’ evalwazzjoni jerga’ jiltaqa’ biex jiddeċiedi fuq il-lista finali tal-proġetti.
L-għażla finali tal-proġetti tiġi mħabbra lill-pubbliku u s-sena tal-implimentazzjoni
tal-proġett tiġi ddeterminata mill-kumitat tal-għażla, sakemm ma kienux mitluba snin
partikolari mill-artist/i fl-istadju tal-proposti. Il-kumitat ta’ evalwazzjoni jirriżerva d-dritt li
jerga’ jikkunsidra li joħroġ it-tieni sejħa għal proposti, jekk għas-sejħa oriġinali ma jkunux
ġew sottomessi numru biżżejjed ta’ proposti li jilħqu l-livell mistenni mill-kumitat
tal-għażla.
Is-sottomissjonijet mill-artisti jridu jinkludu:
● Dettalji tal-artist/i, inkluż CV tal-membri tat-tim u portafolji li jinkludu informazzjoni
u viżwali ta’ xogħol kreattiv preċedenti;
● Proposta/dikjarazzjoni tal-intenzjonijiet bi tweġiba għall-istruzzjonijiet u l-kriterji
(ara s-sezzjoni tal-proposta);
● Konferma bil-miktub mill-Kunsill Lokali li ser jikkollabora f’din l-inizjattiva;
● Viżwali tax-xogħol propost li jistgħu jinkludu mudelli skalati u/jew pannelli viżivi
u/jew rappreżentazzjonijiet 2D/3D f’format diġitali (il-mudell u l-pannelli ma
jistgħux jeċċeddu il-qies ta’ 50ċm b’50ċm b’50ċm);
● Is-sit propost, inkluż disinji u viżwali tal-proġett propost fir-rigward tas-sit propost;
● Informazzjoni teknika, li tinkludi l-materjali li ser jintużaw, il-fabbrikazzjoni,
il-manutenzjoni, eċċ;
● Lista tal-ispejjeż li tinkludi l-ħlas tal-artist/i u t-tim kreattiv, spejjeż tal-produzzjoni,
tax-xogħlijiet strutturali, tas-sistema ta’ dwal u spejjeż tekniċi oħra, jekk ikun
hemm, spejjeż ta’ permessi, miżati ta’ professjonisti dovuti lil membri oħra tat-tim

tal-artist/i, spejjeż ta’ dokumentazzjoni u kull infieq ieħor meqjus neċessarju biex
il-proġett jitlesta;
● L-Imsieħba – deskrizzjoni ta’ organiżżazzjonijiet oħra imsieħba fil-proġett u prova
tal-involviment tagħhom.

Materjal ta’ sostenn
L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu materjal ta’ sostenn viżwali biex jesprimu l-ideat u
juru l-prattika. Dawn jinkludu viżwaliżżazzjonijiet tax-xogħol propost kif ukoll disinji u
viżwaliżżazzjonijiet tax-xogħol propost fir-rigward tas-sit propost.
Skwalifika
L-organizzaturi jirriżervaw id-dritt li jiskwalifikaw/jeskludu parteċipanti u/jew jirrevokaw
l-għotja (f’kull stadju tas-sejħa għal proposti) jekk:
● l-applikanti ma jissodisfawx il-kriterji tal-eliġibilità;
● id-dati stipulati f’din is-sejħa ma jiġux onorati;
● fid-diskrezzjoni intiera tal-organizzatur, huwa jemmen li l-applikant ipprova jimmina
u/jew jinfluwenza l-operat tas-sejħa għal proposti u jinfluwenza d-deċiżjoni
tal-ġurija bi frodi u/jew qerq;
● xi kundizzjoni tas-sejħa jew xi regolament ġie miksur jew injorat;
● il-kunċett kreattiv jiġi mibdul u/jew kwalunkwe kompetenza u/jew servizz
fil-proposta jiġi mwarrab, sakemm ma jkunx hemm ftehim bil-miktub fuq dan
mal-organizzatur.

Appendiċi
Għażla tas-Sit
Hawn taħt hawn xi kriterji biex jiggwidaw fl-għażla tas-siti għall-proġetti tal-arti:
Siti magħżula għax-xogħlijiet iridu:
● Ikunu faċilment viżibbli u aċċessibbli għall-pubbliku;
● Iservu biex is-sit isir identifikabbli;
● Jistabbilixxu punt ta’ referenza.
Il-proposti għas-siti jridu jinkludu:
● Deskrizzjoni ġenerali – informazzjoni dwar il-pożizzjoni tas-sit, iż-żoni tal-madwar u
l-użu kurrenti tagħhom;
● Restrizzjonijiet li jista’ jkun hemm – informazzjoni dwar materji li jista’ jkun li jridu
jiġu indirizzati f’dan is-sit;
● Viżibilità – viżibilità tas-sit fir-rigward taż-żoni tal-madwar;
● Aċċessibilità – informazzjoni dwar aċċess eżistenti jew dak propost għas-sit;

● Konferma permezz tal-Kunsill Lokali li s-sit identifikat huwa art pubblika u mhux
tal-privat.
L-iskeda
Sessjonijiet ta’ Informazzjoni:
● It-Tlieta 19 ta’ Frar, 2019 fl-10.30 ta’ filgħodu fil-Ministeru għal Għawdex, ir-Rabat,
Għawdex
● L-Erbgħa 20 ta’ Frar, 2019 fis-6.00 ta’ filgħaxija fi Project House, Floriana, Malta

Is-sottomissjonijiet
● Sottomissjonijiet
f’format
diġitali
għandhom
jintbagħtu
fuq
publicart@kreattivita.org sa mhux aktar tard mill-4.00 ta’ wara nofsinhar
tal-Ġimgħa 12 t’April 2019.
● Sottomissjonijiet f’format fiżiku għandhom jitwasslu bl-idejn u jiġu indirizzati lil:
Il-Maniġer tal-Fond,
Arti fi Spazji Pubbliċi,
Unit tal-Komunikazzjoni
It-Tieni Sular, Project House,
Triq Francesco Buonamici,
Floriana FRN 1700
Il-Ħamis 11 t’April bejn id-9.00 ta’ filgħodu u l-4.00 ta’ wara nofsinhar jew
Il-Ġimgħa 12 t’April 2019 bejn id-9.00 ta’ filgħodu u l-4.00 ta’ wara nofsinhar.
Konferma permezz tal-posta elettronika tintbagħat għal kull applikazzjoni sottomessa.
Proġetti fil-lista qasira jitħabbru nhar it-Tnejn 6 ta’ Mejju 2019.
Id-deċiżjonijiet finali jitħabbru nhar it-Tnejn 24 ta’ Ġunju 2019.
Il-Baġit
€30,000 għal kull proġett (VAT inkluża)
Il-parteċipant/i rebbieħ/a jingħata/w il-kuntratt ta’ servizz, li jinkludi l-ispejjeż KOLLHA
għad-disinn/permessi/kostruzzjoni/produzzjoni/installazzjoni. Ix-xogħlijiet kollha jridu
jitwettqu skont il-qafas leġislattiv fis-seħħ fiż-żmien li jitwettqu x-xogħlijiet, li jinkludi
imma mhux biss, ir-regolamenti tal-OHSA u d-direttivi tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà.
L-infieq kollu li jagħmel il-parteċipant f’dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ din is-sejħa,
inkluż imma mhux limitat biss għal spejjeż ta’ posta jew spejjeż għal Internet Service

Provider (ISP) (jekk applikabbli), l-ispejjeż kollha tat-trasport, spejjeż ta’ komunikazzjoni,
akkomodazzjoni, ospitalità u spejjeż oħra relatati, irid jitħallas minn dak il-parteċipant.
Il-parteċipanti huma responsabbli għal kull taxxa pagabbli b’riżultat tal-għotja
tal-kuntratt għas-servizzi.
Il-parteċipanti jistgħu jsibu sorsi oħra ta’ finanzjament biex jikkumplimentaw l-ammont
permezz ta’ sponsors, bl-approvazzjoni minn qabel mill-bord tal-għażla. Dan tal-aħħar
iżomm id-dritt li jfassal kundizzjonijiet li jirregolaw tali approvazzjoni.
L-organizzatur mhux ser ikun responsabbli, u l-anqas ser jagħmel tajjeb, għal kwalunkwe
spejjeż jew telf li jista’/jistgħu jsofri/u l-parteċipant/i għal kwalunkwe aspett ieħor ta’ din
is-sejħa għal proposti.
email: publicart@kreattivita.org

