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МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНЬОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЗОВНІШНІХ СПРАВ  
КОНСУЛЬСТВО УГОРЩИНИ 

БЕРЕГОВО 
 

 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 
 
Консульство Угорщини в м. Берегово оголошує конкурс «Виставка молодих закарпатських 

митців» для творчої молоді Закарпаття віком від 16 до 30 років, незалежно від освіти або 
творчого минулого. 

З огляду на те, що Закарпатська школа живопису виховувалася на европейській, угорській та 
українській цінностях щодо культури використання матеріалів, вона донині несе ознаки своєї 

унікальності, виділяється своєрідною колоритністю, індивідуальними ідеями. Метою конкурсу є 
підтримка творчо обдарованої молоді, популяризація закарпатського образотворчого мистецтва, 
сприяння та зміцнення обміну творчими досягненнями та досвідом серед місцевої молоді. 

Техніка та тематика виконання конкурсних творів є вільним: живопис, графіка, фото, колаж, 
кераміка, дерево, залізо, скло, текстиль або роботи з інших матеріалів. 

Подані роботи будуть оцінюватися професійним журі, яке формується з провідних художників 
та представника Консульства. Найкращі твори будуть виставлені на Різдвяній експозиції у 
виставковому залі М. Мункачі Консульства Угорщини в м. Берегово, де одночасно відбудеться 
урочисте нагородження трьох найкращих митців, яких відзначить журі. 

Призи 

І.місце: 100.000 HUF 

ІІ.місце: 60.000 HUF 

ІІІ. місце: 40.000 HUF 

Десять найкращих художників, обраних за допомогою журі, виграють можливість брати участь 
у творчому пленері для молодих закарпатських митців, який проходитиме весною наступного 
року, де митці матимуть можливість працювати з членами журі на протязі тижня. Організатори 
забезпечують для них поїздку, проживання, харчування та частково художні матеріали (полотно, 

папір, оргаліт і т.д.). Учасники заходу запропонують організаторам одну із своїх робіт, яку 
обиратиме журі. Роботи, вибрані в творчій майстерні разом з творами, які нагороджуватимуться 
на Різдвяній експозиції, а також з творами журі братимуть участь на фінальній виставці проекту, 
літом 2021 року. 

Для участі у конкурсі необхідно заповнити заяву-анкету, яку можна отримати за електронною 
адерсою: cons.brg@mfa.gov.hu; заповнену заяву-анкету потрібно надіслати до 31 жовтня 2020 р. 
(у форматі Word) на зазначену адресу. Фото, максимум з трьох конкурсних робіт, надсилайте у 
форматі JPEG на зазначену адресу до 20 листопада 2020 р. 

Вибрані роботи, відправляйте тільки після отримання повідомлення від журі, або поштою 
(витрати несе відправник) або доставляйте особисто на наступну адресу: 90202 м. Берегово, вул. 
Б. Хмельницького, 53, Консульство Угорщини. 

Бажаю успіхів всім учасникам конкурсу! 

Сіладі Матяш 
керівник консульства 
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ЗАЯВА-АНКЕТА 

Дані учасника конкурсу 

Прізвище: ____________________________________________________________  

Ім’я: _________________________________________________________________  

Дата народження: ______________________________________________________  

Місце народження: _____________________________________________________  

Поштова адреса: _______________________________________________________  

E-mail: _______________________________________________________________  

Моб. телефон: _________________________________________________________  

У випадку, якщо навчаєтеся або навчалися за художнім спрямуванням, зазначте будь 

ласка, навчальний заклад та факультет. 

 

Заява 

Я (прізвище, ім’я учасника конкурсу)..................................................................................  

бажаю брати участь в конкурсі «Виставка молодих закарпатських образотворчих 

митців» та даю дозвіл на обробку моїх персональних даних. 

 

Дані про конкурсних робіт (роботу): 

1. Назва твору: ________________________________________________________  

Дата виконання: _____________________________________________________  

Техніка виконання: __________________________________________________  

Розмір: ____________________________________________________________  

2. Назва твору: ________________________________________________________  

Дата виконання: _____________________________________________________  

Техніка виконання: __________________________________________________  

Розмір: ____________________________________________________________  

3. Назва твору: ________________________________________________________  

Дата виконання: _____________________________________________________  

Техніка виконання: __________________________________________________  

Розмір: ____________________________________________________________  
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