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Hetedik Xu Beihong Nemzetközi Ifjúsági és Gyermek 

Alkotóművészeti Pályázat 

16 ország részvételével az „Egy övezet, egy út” program részeként 

 

Pályázati felhívás 

 

A Pályázat témája: “AHOGY ÉN LÁTOM KÍNÁT” 

 

A mai ember, ha meghallja azt a szót, hogy Kína, akkor első körben a konyhaművészet, a Nagy 

Fal és a Kung Fu jut eszébe. A pályázattal arra a kérdésre keressük a választ a mai magyar 

fiatalság körében, hogy mi jut eszébe Kínáról, a több mint 5000 éves múltjáról, és a különleges 

kultúrájáról. Mit gondol egy diák a kínai gondolkodásról, az természeti szépségeiről, a magas 

hegyekről, a jáde kristályról és az országról, mint a világ egyik legősibb civilizációjáról.  Az 

alkotópályázat során szeretnénk felhívni a figyelmet a sokszínűségére, a fiatal tehetségekre, és 

a kimagasló művészeti értékrendre, és Xu Beihongra, az újkori Kína híres festőművészére. 

1. A pályázat szakmai háttere 
 

Xu Beihong, aki munkássága során a kínai festészet újbóli felvirágoztatásán dolgozott. Nagy 

energiát fektetett a képzőművészeti oktatás fejlesztésébe, kinevelt egy modern, 

művészgenerációt. Makulátlan jelleme és szakmai eredményei a nemcsak a művészettel 

foglalkozó szakemberek és művészek számára ébresztenek tiszteletet.  

 Értelmiségiként merészségével és műveltségével beillesztette a nyugati realisztikus ábrázolási 

technikát a kínai festőművészetbe, új utakat nyitva meg a tradicionális művészet 

megreformálása előtt. Ő a hagyományokra építkezve úttörő is egyben, nemzetközi szinten is az 

„újkori kínai festőművészet atyja”-ként ismerik. 

A 2004 óta, a hatodik alkalommal meghirdetett rajzpályázat Xu Beihong szellemi örökségének  

ápolása céljából kerül  ebben az évben is megrendezésre a Xu Beihong Művészeti Bizottság, a 
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Xu Beihong Művészeti Kutatóintézet, a Hongkongi Ifjúsági Társaság, a Hongkongi Jinsheng 

Művészeti Társaság, és a Kanadai Jinsheng Művészeti Központ együttes szervezésében.  

A verseny Xu Beihong örökségének felidézésen keresztül, a fiatal tehetségek felkutatását és a 

fiatalok képzőművészet iránti lelkesedésének felkeltését tűzi ki célul. A verseny teljesen non-

profit, nem szed nevezési díjat. 

2. Hetedik Xu Beihong Nemzetközi Ifjúsági és Gyermek 

Alkotóművészeti Verseny lezajlásának időpontjai 
 

 Pályamunkák beküldésének határideje: 2020. március 31.  

 Pályamunkák első fordulójának elbírálására Magyarországon, 2020. áprilisában 

szakmai zsűrivel kerül sor, majd ezután a legjobb alkotások kerülnek ki Kínába, szintén 

szakmai zsűri elé. 

 Második forduló Kínában lesz, a Kínai Népi Egyetem Xu Beihong Művészeti 

Kutatóintézetének szakmai zsűrijével. 

 Kiállítás és díjkiosztás: 2020-ban 

Kínában és Magyarországon külön-külön megrendezésre kerül 

 

3. Nevezés 

A pályázati anyag elektronikus beküldése az első fordulóban 

A versenyre kínai tradicionális és európai művészeti technikákkal egyaránt lehet pályázni. 

 Több fordulós verseny 

Első forduló: Magyarországon élő jelentkezők a Xu Beihong Művészeti Egyesületen 

keresztül nyújthatják be pályázataikat, elektronikus úton. A pályamunkákról eredeti 

fotót várunk, amelynek fájlmérete nem haladhatja meg a 15 Mbyte-ot. Az 

alkotásokat .jpg formátumban, mellékletként csatolva várjuk.  

 Pályázat korcsoportonként, egy szerzőtől legfeljebb kettő (2) fotó küldhető be, sorozat, 

képpár nem adható be.  
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 A képek fájlneve, ékezet nélküli megnevezése:   

Korcsoport_eletkor_Vezeteknev_Keresztnev_Alkotes_cime_ keszites _eve.jpg  

(pl. 1_8ev_Kiss_Aliz_Madarak_a_hazteton_2018.jpg) 

 Amennyiben van felkészítő tanár, kérjük megnevezni az email kísérőszövegében. 

 Kérjük, a fent említett kritériumoknak megfelelően a pályamunkákról készült eredeti 

fotókat az info@sefcce.org címre továbbítsák.  

Email tárgya: „Hetedik Xu Beihong Nemzetközi Ifjúsági és Gyermek 

Alkotóművészeti Pályázat” 

 

 Második forduló: Sikeres elbírálás esetén a második fordulóba jutott pályamunkák 

alkotóit emailen keresztül értesítjük.  

 A második fordulóba bejutott alkotásokat személyesen, vagy postai úton az alábbi címre 

címezve kérjük továbbítani: Sino-Európai Alapítvány, 1073 Budapest, Kertész utca 

32.  

 

4. Kategóriák 
 

4 korcsoport számára pályázható meg, pályázóként egy-egy alkotással.  

A korosztályok a következőképpen alakulnak:  

1. korcsoport: 6-10 éves korosztály között 

2. korcsoport: 11-14 éves korosztály között  

3. korcsoport: 15-17 éves korosztály között  

4. korcsoport: 18-20 éves korosztály között  

 

Díjazás: A 3. és a 4. korcsoport első három helyezettjének, valamint felkészítő tanárainak egy 

hetes szakmai út Kínába, a pályázat díjátadójára. A nyerteseknek a repülőjegy kivételével teljes 

ellátást a kínai fél biztosítja.  
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Az 1. csoport és a 2. csoportjainak helyezettjei pedig értékes ajándékokra számíthatnak. 

Mindegyik alcsoportban kiosztunk egy arany-, egy ezüst-, és egy bronz helyezést is, és az első 

osztályú díjat (5-10 fő), másodosztályú díjat (10-15 fő)，kiváló minősítést (néhány fő), 

valamint a csoportban jelentkezőknek csoportos kiváló minősítést (5 fő)，kiváló felkészítő 

tanár minősítést (5-10 fő). 

A szakmai zsűri  

 Első fordulós zsűrizésre Magyarországon kerül sor szakmai zsűri részvételével: 

Kósa János:  A Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő szakának docense  

Szabó Franciska: festőművész a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Képző és 

Iparművészeti Szakgimnázium óraadó tanára 

Zhang Wei:  kalligráfus mester, Xu Beihong Képzőművészeti Egyesület elnöke 

 Második fordulós zsűrizés Kínában: Kínai Népi Egyetem Xu Beihong Művészeti 

Kutatóintézetének szakmai zsűrije 

 

5. Formai követelmények 

 A benyújtott pályamunka az alkotó szellemi tulajdona és eredeti alkotása, amely három 

évnél nem régebben készült.  

 A pályázó maximum két alkotást küldhet be, amely egyaránt lehet kínai és európai 

stílusú pályamunka is, az alábbi témáknak és formai követelményeknek megfelelően: 

- A kínai témájú pályamunka (festmény és kalligráfia) méretei: A/3-as, eredeti  

méretben  

- Európai témájú alkotás, vázlat, az olajfestmény, a nyomat (beleértve a számítógépes 

grafikát is), A/3-as, eredeti méretben  

Minden alkotás az alkotó szellemi tulajdonát képezi. Ha a pályázott alkotás nem eredeti 

szellemi tulajdon, a szervezőnek joga van a kizárásra, a szerzői jog megsértésével. A 

pályamunkák nem sérthetnek semmilyen szellemi tulajdonhoz köthető jogot. 
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Amennyiben kiderül, hogy a pályamunka nem a pályázó saját alkotása, úgy a 

szervezőbizottságnak jogában áll a megítélt díjat a pályázótól visszavonni. 

Amennyiben egyéb jogsértés történik a pályázó részéről, úgy a pályázót, jogi felelősség 

terheli. A Szervező és a Xu Beihong Művészeti Bizottság fenntartja a jogot a beküldött 

munkák használatára. A Szervező fenntartja a jogot a versenyszabályok módosítására, 

valamint a verseny eredményéről szóló végleges döntés meghozatalára. A szervezők és 

a Xu Beihong Művészeti Bizottság fenntartja a pályamunkák megőrzésének jogát. A 

szervezők fenntartják a programváltoztatás és a pályamunkák végső elbírálásának 

jogát. 

 

6.  Szervező intézmények 

Főszervezők 

 Xu Beihong Művészeti Bizottság 

 Kínai Népi Egyetem Xu Beihong Művészeti Kutatóintézete 

 Hongkongi Ifjúsági Társaság   

Társszervezők 

 Hong Wenshu Festészeti Intézet 

 Hongkongi Jinsheng Művészeti Társaság 

 Beihong Gulishu Festészeti  Intézet 

 Beihong Szépművészeti Oktatás 

 Magyarországi Sino-Európai Alapítvány a Kínai Kultúráért és Oktatásért 

 Xu Beihong Művészeti Bizottság Kelet-Közép-Európai Kulturális és Művészeti 

Központja 

 Kivitelezők 

 Pekingi Xu Beihong Kulturális Művészeti Fejlesztés Kft. 

 Pekingi Xu Beihong Kulturális Művészeti Csere Központ 

 Xu Beihong Művészeti Bizottság Kelet-Közép-Európai Kulturális és Művészeti 

Központja 
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Támogatók 

 A Kínai Vöröskereszt Alapítvány Liao Jingwen Pénzalapja 

 Dingxin Közhasznú Alapítvány 

 

További információk: 

+36 1 614 6430, vagy az info@sefcce.org címen 

sefcce.org 

Az esemény hivatalos kiírása: 

http://www.xbhysw.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=8&id=93 
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