
! OPEN CALL !
České centrum Budapešť a Lisztův institut Praha vyhlašují společnou 
výzvu k předkládání výtvarných návrhů na téma KŘIŽOVATKY. 

Svá díla můžete přihlašovat v kategoriích malba, sochařství, grafika a fotografie.
Plánovaný termín realizace (výstavy):  září–listopad 2023
Místo konání:  Budapešť

Východiska projektu
Před třiceti lety, v roce 1993, bylo v Budapešti otevřeno první novodobé České  
centrum, jež od té doby  plní své poslání: prezentovat to nejlepší z českého kulturního 
dědictví v maďarském teritoriu, podporovat a rozvíjet kulturní spolupráci mezi 
jednotlivými aktéry z České republiky a Maďarska. S prvním letošním dnem zahájilo 
České Centrum Budapešť 30. sezónu.

Lisztův institut Praha (dřívější Maďarské kulturní středisko a Balassiho Institut) završí 
letos současně – za účasti českého publika – již 70 let své existence a kulturní mise  
v České republice, kde aktivně působí už od roku 1953.

U příležitosti obou výročí symbolické stovky vyhlašují instituty společnou výzvu. 
Čeští a maďarští umělci dostanou příležitost vzájemně představit svá díla odkazující 
na společné kulturní dědictví obou zemí.

Kritéria pro přihlášení
•  Práce musí odrážet historické, etnografické, sociální, kulturní nebo přírodní 
souvztažnosti mezi oběma národy - ve všech případech je cílem prezentovat 
společenství a paralely.
•  Organizátoři výstavy budou hledat průsečíky a interakce v paralelních dějinách dvou 
národů žijících ve stejném regionu. Jsou také zvědaví, jak se současné výtvarné projevy 
obou zemí vzájemně ovlivňují.
•  Přihlásit se lze prostřednictvím zaslání digitálních fotografií přihlašovaných prací,  
a to nejpozději do 15. dubna 2023 (včetně) na adresu ccbudapest@czech.cz, přičemž 
fotografie musí splňovat následující parametry: minimální délka nejdelší strany 
20 cm, rozlišení 300 DPI, formát souboru JPG. U trojrozměrných děl požadujeme 
alespoň dva, maximálně tři různé pohledy. Přihlásit lze maximálně 5 fotografií  
od každého autora. K žádosti prosím připojte: jméno autora, název, velikost  
a techniku díla. Žádáme vás také o zaslání vaší digitální portrétní fotografie  
o výšce alespoň 5 cm.
•  Díla přijímáme ve stavu připraveném k vystavení (tzn. zarámovaná, zapaspartovaná, 
zasklená či hotová k zavěšení). Práce budou v srpnu roku 2023 přepraveny z Prahy 
do Budapešti a posléze vráceny do Prahy do 15. prosince 2023.

Vyhlášení
•  Vybraní umělci budou vyrozuměni e-mailem do 1. června 2023.
•  Vybráno bude maximálně 6 umělců, kteří představí celkem 20 děl.
•  K výstavě vznikne doprovodný elektronický katalog v česko-maďarsko-anglické 
jazykové verzi, do kterého budeme moci zařadit jen ta umělecká díla, k nimž obdržíme 
digitální fotografii ve vyhovující kvalitě (tj. s výše uvedeným rozlišením).
•  České Centrum Budapešť hradí náklady na cestu a ubytování pozvaných umělců, 
náklady na vernisáž a PR a marketing, a náklady na pojištění přepravy uměleckých děl.

Přejeme vám úspěšnou tvůrčí práci a těšíme se na vaši přihlášku.

Budapešť, 13. února 2023


