
 
 

Концепт конкурсу «Мистецтво ламає стіни» у рамках виставки «Злам на Сході. Життя змінюється» 

 

Мета:  

  

Надання юним митцям та мисткиням зі сходу України можливості взяти активну участь у розробці ескізів 

з подальшим перенесенням ескізу-переможця на дві стіни, які є частинами виставки «Злам на Сході. 

Життя змінюється», до 30-ї річниці незалежності України.  

 

Формат: 

 

Мистецький конкурс  

 

Часові рамки:  

 

06.08 – 23.08.2021 

 

06.08 (пт) – оголошення конкурсу 

11.08 (ср) – кінцевий термін подачі ескізів 

12.08-13.08 (чт-пт) – оцінювання та вибір ескізу-переможця Генеральним консульством Німеччини    

16.08 (пн) – оголошення переможця/переможниці 

18.08 (ср) – кінцевий термін подачі кошторису 

17.08-20.08 (вт-пт) – шліфування ескізу-переможця (можливо спільно з іншими учасниками/учасницями 

конкурсу) 

21.08-23.08 (сб-пн) – нанесення зображення на дві стіни 

23.08 (пн) – презентація роботи-переможця у соцканалах Генерального консульства Німеччини  

невдовзі – нагородження переможців/переможниць на місці: 

- Переможець конкурсу отримає відповідний сертифікат, фірмову сувенірну продукцію 

Генерального консульства, безкоштовні квитки на заходи Генерального консульства 

- Учасники конкурсу – сертифікати про участь, фірмова сувенірна продукція Генерального 

консульства 

- Висвітлення найкращих робіт у соцканалах Генерального консульства Німеччини   

 

Тема конкурсу:  

 

"Мистецтво ламає стіни" 

 

Опис: 

 

- Ти юний митець/мисткиня?  

- Тобі до сорока років?  

- Ти маєш ідеї мистецького оформлення теми «Ламаємо стіни разом!»? 

- Ти цікавишся Німеччиною та її історією після падіння Берлінського муру? 

- Ти активний/а громадянин/ка і хочеш зробити власний мистецький внесок до 30-ї річниці 

незалежності України? 

 

Тоді ми запрошуємо тебе розкрити свій творчий потенціал та взяти участь у конкурсі «Мистецтво ламає 

стіни» в рамках виставки «Злам на Сході. Життя змінюється». Можлива як індивідуальна, так і командна 

участь.  

 

Відкриття виставки відбулося минулого року з нагоди 30-ї річниці возз’єднання Німеччини і відтоді була 

представлена у трьох містах України. Наступна локація – Дніпро, і виставка буде доступна широкій публіці 

у Сквері Героїв до 5 вересня 2021 року. Через пошкодження двох стін, виникла ідея залучити молодих 

митців та мисткинь до нового оформлення обох фрагментів. Проєкт тим цікавіший, що попередні графіті 

частково збереглися, і можуть бути поєднані з власними ідеями.  



 
 

У 2021 році Україна святкує 30-ту річницю незалежності. Окрім того, Україна та Німеччина разом 

святкують 30-річчя дипломатичних відносин. Тому ти можеш представити тему долання стін з власної 

перспективи. 

 

• Надішли, будь ласка, свій ескіз у форматі PDF до (включно) 11 серпня 2021 року, а також 

заповнений формуляр на електронну адресу: ku-10@done.diplo.de (пані Катерина Астішина) 

• Роботи обиратимуться співробітниками Генерального консульства Німеччини, а 

переможця/переможницю буде оголошено 16 серпня 2021 року. 

• 18.08 (ср) – кінцевий термін подачі кошторису 

• 17.08-20.08 (вт-пт) – шліфування ескізу-переможця (можливо спільно з іншими 

учасниками/учасницями) 

• 21.08-23.08 (сб-пн) – нанесення зображення на два фрагменти стіни на алеї Скверу Героїв 

(неподалік фонтану), на розі вул. Андрія Фабра та просп. Олександра Поля 

• 23.08 (пн) – презентація роботи-переможця у соцканалах Генерального консульства Німеччини та 

нагородження переможців/переможниць у сквері 

• Переможець/переможниця отримають сертифікат, фірмові подарунки від Генерального 

консульства та, як тільки дозволить актуальний стан карантинних обмежень, безкоштовні квитки 

на заходи Генерального консульства. 

• Учасники/учасниці конкурсу отримають сертифікати участі та фірмові подарунки від Генерального 

консульства.  

• Кращі роботи учасників/учасниць будуть також представлені на широкий загал. 

 

Додатком до цього концепту є технічна характеристика. Якщо у тебе виникнуть додаткові запитання, ти 

можеш надіслати їх пані Катерині Астішиній на наступну електронну адресу: ku-10@done.diplo.de  

 

Будемо раді твоїй участі та оригінальним ідеям!  

Формуляр: 

ПІБ учасника/учасниці:  

E-Mail:  

Моб.:  

Назва ескізу  

Ескіз (у додатку)  

 

  



 
 

Виставка «Злам на Сході. Життя змінюється» 

Технічна характеристика стендів 

 

20 плакатів, розміщених на 6 сегментах 

8 фрагментів Берлінського муру із зображеннями (графіті) (матеріал фанера, покриття сіра 

штукатурка з вмістом клею) 

 

Довжина стендів: 2 ряди по 10,3 метри 

Ширина стендів: 1 метр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Виставка у Дніпрі 

 


