
Kedves Gyerekek! 

Magyarország Berlini Nagykövetsége és a Collegium Hungaricum Berlin közös alkotói pályázatot hirdet Berlinben és Brandenburgban 
élő magyar gyerekeknek és fiataloknak. Pályázni lehet 18 éves korig egyénileg, párban vagy kisebb csoportokban.

Úgy hozta az élet, hogy a Berlinben és Brandenburgban élő magyar családok, és ti, gyerekek kizökkentetek a mindennapi életből 
és iskola helyett otthon kell maradnotok. Ennek előnyei és hátrányai is vannak. Jelenleg utazni, kirándulni sincs igazán hová. 
Átmenetileg bezártak a turistaparadicsomok, a mozik, a színházak, nincs rajzszakkör, zeneiskola vagy foci a parkban.  
Vagyis éppen egy nagy, közös, „majdnem karanténban” lakunk együtt. 

Ebben a szokatlan helyzetben különleges rajz– és fotópályázatra hívunk benneteket: képzőművészeti alkotói pályázatot  
hirdetünk Berlinben és Brandenburgban élő magyar gyerekeknek és fiataloknak. Ragadjuk meg az alkalmat és használjuk ki 
az adott lehetőségeket! Legyetek kreatívak!

Magyarország Berlini Nagykövetsége nem rendelkezik állandó kiállítással, jóllehet az aulájában lévő galéria kiválóan alkalmas 
művészeti alkotások bemutatására. Szeretnénk a ti munkáitokkal megtölteni ezt a teret. Rajzokat, festményeket, grafikákat és 
fotókat várunk. A témaválasztás szabad, legjobban azonban azoknak az alkotásoknak örülünk, melyek most megélt pillanatokat 
és élményeket rögzítenek, a mostani szokatlan élethelyzetben felfedezett lehetőségeket és kalandokat örökítik meg.

A beérkező munkákat szakmai zsűri bírálja el. Az alkotások a nagykövetség állandó kiállításának részévé válnak, a legjobbak 
jutalomban részesülnek. Az alkotók nevét és kézlenyomatát (Hall of fame) elhelyezzük a kiállított munkák mellett. 

Javaslatot várunk az állandó kiállítás címére is. A legötletesebb javaslat beküldőjét különdíjjal jutalmazzuk.

Az eredményhirdetésre és a megnyitóra egy későbbi időpontban kerül sor, melyről időben tájékoztatunk benneteket.
 
A pályamunkák beküldésének határideje 2020. április 19. 

A műveket első körben csak digitális (szkennelve vagy lefotózva, max. 1 MB méretben) küldjétek el a következő email címre:  
palyazat.berlin@mfa.gov.hu  
A tárgy rovatba írjátok be a neveteket, az e-mailben adjátok meg az alkotás címét és elérhetőségeteket! 

Bontakoztassátok ki a bennetek rejlő kreativitást, kíváncsian várom a pályaműveiteket! 

dr. Györkös Péter
nagykövet


