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Call for Art – Nemzetközi Diákművészeti Kiállítás
„Fények a Sötétben” („Beacons in the Dark”)
Raoul Wallenberg svéd diplomata, a Holokauszt legismertebb hőseként 1944-45-ben sok tíz ezer zsidó
életét mentette meg Magyarországon. 1945. január 17-én az oroszok letartóztatták, majd rejtélyes
körülmények között eltűnt szovjet börtönökben/Gulágban. Wallenberg 100. születésnapja 2012.
augusztus 4-e. Ez alkalomból Magyarország és Svédország 2012-t „Wallenberg Év”-nek nyilvánította.
A nemzetközi kezdeményezés részeként középiskolai diákok alkothatnak „Beacons in the Dark”
(Fények a Sötétben) címmel – kapcsolódva a Holokauszthoz – Wallenbergről, valamint a hozzá
hasonló mentőkről. Az alkotások célja, hogy bemutassák Raoul Wallenberg és a „többi Wallenberg”
természetének és cselekedeteinek lényegét; „Fény” és „Sötétség” harcát, különbséget a cselekvő etikus
individualizmus, valamint a tömegek őrült radikalizmusa között, mely utóbbi gyakran vészjóslóvá
válik.
Az alkotás készülhet színesben vagy fekete-fehérben, festve vagy rajzolva, a diák által választott
stílusban. A művek 2012. május 31-ig a beaconsinthedark@yahoo.com e-mail címre küldhetők el.
Azokat a diákokat, akiknek munkája elfogadásra kerül, júniusba e-mailben értesítjük. 2012 nyarától a
kiválasztott művek Budapesten a Nemzeti Zsidó Múzeumban, illetve az Izraeli Kulturális Intézetben
kerülnek kiállításra. Lehetséges, hogy ezzel párhuzamosan az alkotásokat más magyar városokban,
Izraelben, és más országokban is kiállítják. A képek bemutatását nyomtatott formában és/vagy
projektorral kivetítve tervezzük A www.beaconsinthedark.info az elsődleges felület a kapcsolattartásra,
melynek tartalma követi a projekt lefolyását. A honlapon található rövid háttér információ
„Wallenbergekről”. A projekt koordinátora a Jerusalem Working Group, a Nemzeti Zsidó Múzeum
illetve az Izraeli Kulturális Intézet. A projekt koordinátorai és az értékelő bizottság körültekintéssel
választanak majd a benyújtott munkák közül.
A képek jogai az alkotó diákokat illetik. A projekt koordinátorai az alkotásokat kiállítási vagy oktatói
célzattal, online, nyomtatott és más formában közzé tehetik. Reméljük, hogy a résztvevő iskolák és
iskolai-hálózatok a honlapon közzétett háttéranyagot hasznosnak találják a diákok felkészítéséhez,
kiválasztják a diákok alkotásait, és e-mail által benyújtják a legjobban sikerült pályaműveket.
Technikai követelmények
Kérjük, hogy az alkotásokat az iskolák e-mail-ben, jó minőségű, szkennelt képformátumban küldjék el.
Minimum képfelbontás 600 képpont inchenként (600 dpi), fénykép esetén is legalább hasonló
formátumot szükséges alkalmazni. Ha nagy formátumú műveket csak fényképezni lehet, akkor figyelni
kell a mértani és egyéb torzulások elkerülésére, illetve a képminőség megtartására. Papíron, vásznon
illetve egyéb médiákon benyújtott munkákat nem fogadunk el, csupán digitálisan. Minden elküldött
kép mellé csatolni kell egy txt formátumú fájlt, amelynek latin betűkkel az alábbiakat kell tartalmaznia:
sorrendben a mű címe, diák neve (keresztnév, vezetéknév), középiskolai osztálya, középiskola neve,
középiskola címe (város, ország, stb), a diák e-mail címe, koordinátor/kontaktszemély neve, e-mail
címe, és maximum négy sorban magyarázata/megjegyzései az alkotásról. Kérjük, hogy a csatolt
dokumentumban minden adatot külön sorban szerepeltessenek. Az izraeli pályaművek esetében a
második fájl héber nyelven is elküldhető. Dokumentum név szerkesztési szabály: kétbetűs internetes
országkód (pl. HU, IL), pont, város/község neve vagy rövidítése, pont, iskola neve vagy rövidítése,
pont, diák neve (először vezetéknév), pont, és az alkotás neve vagy rövidítése. Példaként a Lauder
Javne Iskola egyik diákjának pályázata lehetne:
HU.BP.Lauder.Farago Gabor.Light pierces darkness.jpg
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