Vuoden Kultajyvä 2019
Oletko sinä seuraava tähti Pohjolan korutaivaalla ?
Kilpaile Vuoden Kultajyvä 2019 suunnittelija -palkinnosta – tämä pohjoismainen kilpailu on
tarkoitettu nuorille lahjakkaille kultasepille/opiskelijoille.
Kilpailun teema on ”rajaton” ja voittaja palkitaan 2500 EUR NSG:n lahjakortilla Tukholman
Precious -messuilla alkusyksyllä.
Vuoden Kultajyvä on ruotsalainen designer –palkinto parhaalle kulta- tai hopeasepälle.
Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran 2013 ja viime vuonna laajensimme sitä muihinkin
Pohjoismaihin.
Riippumatta taustastasi, lähetä hakemuksesi määräaikaan mennessä, mikäli tunnet että
sinulla on annettavaa kilpailuun.
Ainoa ehto on, että olet alle 30 -vuotias hakemusta tehdessäsi. Voittajaa juhlimme sitten
Precious messujen Gala-illallisella 31.8.2019.
Älä missaa tätä mahdollisuutta. Hakemusten jättöaika päättyy 7. huhtikuuta.
Viisi finalistia:
Ensimmäinen askel kilpailussa on luonnoksesi, jossa siirrät tulkintasi ”rajattomuudesta”
koruun. Kilpailun sponsorit NSG Ab ja Aurumforum valitsevat 5 finalistia jotka valmistavat
kilpailukorunsa loppukilpailuun.
1. Palkinto
2500 EUR arvoinen lahjakortti NSG:lle, sekä majoitus ja illalliskortit kahdelle Precous
messujen Gala –illalliselle 31.8.2019 Tukholmassa.

2- 5. Palkinto
250 EUR arvoinen lahjakortti NSG:lle

Teema; Rajattomuus
Onko maailmasta tulossa yhä rajattomampi? Ovatko rajat pyyhkiytymässä pois yhä
globaalimmassa maailmassamme, vai onko niistä tulossa entistä rajatumpia ja
näkyvämpiä? Tänä vuonna teema käsittelee tulkintaa ”rajattomuudelle” ja haluamme, että
päästät mielikuvituksesi lentämään. Vain taivas on siis rajana!
Jätä ehdotuksesi 7.4. mennessä.
Lähetä valmis luonnoksesi ennen määräajan päättymistä, muista myös täyttää
hakemuslomake kaikilta osin. Lue huolellisesti myös alla olevat säännöt ja kriteerit.
Kriteerit ja säännöt:
•

Ikäraja kilpailuun on 30 v (hakemuksen jättöaikana)

•

Koru/työ on suunniteltava tehtäväksi jalometallista (kulta, hopea, platina, palladium)
mutta voit käyttää myös muita materiaaleja yksityiskohtiin tai korostuksiin

•

Työ voi sisältää myös puolivalmiita osia, kuten esim ketjua

•

Työn on oltava kokonaisuudessaan sinun itsesi suunnittelema sekä sinun yksin
valmistamasi

•

Työtä ei ole aiemmin eikä nyt suunniteltu eikä käytetty muuhun tarkoitukseen kuin
tähän kilpailuun

•

Lopullinen luonnos on lähetettävä yhdessä hakemuksesi kanssa määräaikaan
mennessä

•

Voit kilpailla Vuoden Kultajyvästä, vaikka olisit ennenkin ottanut osaa siihen,
tuloksesta riippumatta

•

Voit lähettää kilpailuun maksimissaan 3 eri luonnosta

Luonnoksesta täytyy selvitä (mieluummin englanniksi):
• Tarkat mitat ja mittakaava
• Selkeä kuvaus materiaaleista sekä tekniikasta joita aiot työssäsi käyttää
• Selitä myös miten se liittyy kilpailun teemaan
Voit lainata jalometallit
NSG on valmis lainaamaan finalisteille metallit kilpailutyötä varten, mikäli et itse rahoita
niitä – tai haluat kokeilla jotain uutta. Jos päädyt lainaukseen, palautat ylijäämä metallin
yhdessä valmiin kilpailutyösi kanssa. Jos palauttamasi määrä on eri kuin lainaamasi,
laskutamme erotuksen. Esimerkiksi: jos lainaat 50 g hopeaa ja palautat 40 g, laskutamme
10 g :sta .Mikäli lainaat materiaalit NSG: ltä, hyväksyt nämä ehdot ja ymmärrät, että
osanottosi kilpailuun voi aiheuttaa sinulle kustannuksia.
Raati
Raati koostuu kultasepistä, NSG :n ja Aurumforumin edustajista sekä muista muotoilun
ammattilaisista.
Luonnosten valitseminen finaaliin
NSG:n ja Aurumforumin edustajat valitsevat luonnosten joukosta finalistit kiinnittäen
erityisesti huomiota:
• aiheen tulkintaan
• muotoiluun ja luonnoksen tasoon
• innovatiivisuuteen ja luovuuteen
• valmistusmenetelmään
Raadin arvioinnista
Ammattilaisraati koostuu pääosin kultaseppämestareista, joka valitsee 5 finalistin
kilpailutöiden joukosta voittajan. Erityistä huomiota kiinnitetään:
• tekniikkaan ja tarkkuuteen
• ammattitaitoon /taitotasoon
• miten luonnos toteutuu valmiissa korussa
• teeman sisäistämiseen

• innovatiivisuuteen ja luovuuteen
• valmiin kilpailutyön laatuun
Löydät lisää tietoa Vuoden kultajyvästä (swe, eng) ja voit ladata hakemuksen (fin)
osoitteesta https://www.aurumforum.se/nyheter/branschnytt/event/tavla-om-att-bli-aretsguldkorn-2019/

