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În 1989, căderea Zidului Berlinului a dat lumea peste cap și a
declanșat o transformare care a cuprins întreg continentul. A fost
un moment de ruptură, marcat de perspectiva unui nou început și
de euforia regăsirii. La 30 de ani distanță, Ambasada Germaniei la
București își propune să readucă în prim-plan avântul și forța
acelor vremuri prin intermediul unui simbol al orașului Berlin –
ursul. 
 
Povestea așa-numiților „Buddy Bears” a început în anul 2001,
atunci când 350 de sculpturi au împânzit străzile capitalei
germane, răspândind voie bună și optimism printre berlinezi și
turiști deopotrivă. De atunci, tot mai mulți urși decorați în cele
mai inventive moduri au cucerit întreaga lume. Ei sunt
ambasadorii toleranței, ai păcii și ai înțelegerii între popoare. 
 
Acum, unul dintre ei – acrobatul Marele Nolle – a ajuns la
București și își va găsi locul în curtea ambasadei noastre. La fel ca
Germania și România în urmă cu 30 de ani, Marele Nolle s-a dat
peste cap și, însuflețit de același elan care a caracterizat vremurile
de atunci, vă lansează provocarea de a-l picta și de a reda euforia
regăsirii, a unui nou început. Ne dorim ca Marele Nolle să
transmită entuziasm și optimism și să ne aducă aminte de energia
ascunsă în noi ca cetățeni. 
 

Motivul euforiei



 
 
Cine poate participa? 
- Elevi și studenți cu simț artistic.
 
Ce trebuie să faceți?
 
- Pentru a vă înscrie la concurs, descărcați fișa de înscriere și
modelul Buddy Bear. 
- Lăsați frâu liber imaginației și creați straie noi pentru Marele
Nolle. Se acceptă doar desene realizate manual! 
- Scanați sau fotografiați desenul, având grijă ca toate detaliile să
fie vizibile. 
- Trimiteți fișa de înscriere și propunerea prin e-mail la adresa
pr-11@buka.diplo.de cu subiectul „Concurs Euforia Regăsirii”. 
- Data-limită pentru depunerea proiectelor: 8.12.2019
 
 

Regulamentul concURSului



 
 

Jurizare 
 
- Lucrările primite vor fi evaluate mai întâi de un juriu format din
Ambasadorul Germaniei la București Cord Meier-Klodt și membri
ai ambasadei. 
- Juriul va selecta 5 finaliști, ale căror propuneri vor fi publicate
pe pagina noastră de Facebook în data de 16.12.2019.
- Timp de o săptămână, publicul va putea vota creația preferată. 
- Propunerea care primește cele mai multe Like-uri va fi
câștigătoare. Vor fi luate în considerare reacțiile celor care
urmăresc (Follow & Like) pagina noastră de Facebook. 
 
Criterii de selecție
 
- Respectarea temei 
- Argumentarea creației (în fișa de înscriere)
- Tehnică și atenție la detalii
- Creativitate
 
Premiu
 
- Câștigătorul îl va picta pe acrobatul Marele Nolle la sediul
ambasadei, toate materialele necesare fiind furnizate de noi. 
- Premiu - 500 euro 
- Acrobatul va rămâne expus în curtea ambasadei. 
 
 
 



 
 
Date importante 
 

 
8.12.2019           Data-limită pentru trimiterea creațiilor
16.12.2019          Anunțarea celor 5 finaliști pe Facebook
16-22.12.2019    Votul publicului pe Facebook
23.12.2019         Anunțarea câștigătorului pe Facebook
   

 
Ursul va fi pictat în luna ianuarie, perioada exactă fiind stabilită de

comun acord cu artistul câștigător. 
        

 
 
 
 
 

Atât juriul, cât și acrobatul Marele Nolle așteaptă 
cu mult interes lucrările voastre! 

 
 
 
 


