
  

 
 
 

 
Press Release  
 
Abertas as inscrições para a competição internacional “beyond Bauhaus – prototyping 
the future" (para além da Bauhaus – prototipando o futuro). 
 
Na ocasião do Centenário da Bauhaus, comemorado em 2019, „Deutschland – Land der 
Ideen“ busca por ideias de Design para o futuro / Inscrições até 31 de Março de 2019 no site 
www.beyondbauhaus.com  
 
Berlim, 12/02/2019 - A competição internacional “beyond Bauhaus – prototyping the future" 
premiará 20 idéias e conceitos de design dedicados a questões sociais relevantes e empenhados 
em contribuir com um mundo mais saudável, mais justo, mais sustentável e melhor no futuro. Serão 
avaliados, em particular, a visão criativa, a viabilidade futura e o potencial impacto social das 
propostas. Estamos em busca tanto de protótipos que se encontram em fase de desenvolvimento 
como de projetos pioneiros em fase de implementação ou já implementados. O concurso está 
aberto a designers e criativos de todo o mundo, de inúmeras disciplinas e saberes ligados ao 
design, desde a pesquisa de base e ciência dos materiais, passando pelo design de produto e 
moda, até arquitetura e desenho urbano, assim como engenharia e desenvolvimento de novas 
tecnologias para o futuro (como corte a laser, CNC ou impressão 3D). Um júri internacional 
seleccionará os vencedores que serão apresentados no final de agosto 2019, durante as 
comemorações oficiais do Centenário da Bauhaus em Berlim. A competição é apoiada pelo 
Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, pela Lotto Foundation Berlin e pela SAP SE. Mais 
informações em www.beyondbauhaus.com. 

Sobre a iniciativa "Deutschland – Land der Ideen“ 

"Alemanha – Terra de Ideias", em português, é uma iniciativa do Governo Federal e da Indústria 
Alemã. Seu objetivo é tornar ideias e inovações da Alemanha visíveis e estabelecer um diálogo 
com outros países. 
 
 

 
Contato para a imprensa 
Deutschland – Land der Ideen  
Stefan Volovinis 
Phone: +49 (0)30/206459-160 
presse@land-der-ideen.de 
www.land-of-ideas.com  
www.facebook.com/germany.LandOfIdeas 
www.twitter.com/Land_Of_Ideas 
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