
A X. Akvarell Triennálé alapszabályzata

1. cikkely: Bevezető

A losonci Akvarell Triennálé az akvarellfestészet nemzetközi versenyszemléje, amely 
1983-tól kerül rendszeresen megrendezésre. A versenyszemle célja nyomon követni 
és bemutatni azokat a kortárs műveket, amelyek klasszikus akvarell-technikával 
készültek, ill. új megoldásokat hoznak ennek a régi festészeti technikának 
a felhasználásába. Célunk egyúttal felkelteni az érdeklődést a ma már egyre 
mellőzöttebb akvarellfestészet iránt a kortárs művészek köreiben.

2.   cikkely: A rendezvény szervezői, ideje és helye

A X. Akvarell Triennálé szervezője a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria. 
A kiválasztott művek intézményünkben 2010 decemberében – 2011 januárjában 
kerülnek kiállításra.

Elérhetőség: 
Cím:  Novohradské múzeum a galéria 
          Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec, Slovakia

Web:   www.nmg.sk

Tel.:    +421 / 47 / 43 32 397,  +421 / 47 / 43 32 502,  +421 / 47 / 43 32 980
Mob.:  +421/ 918 536 817
Fax:    +421 / 47 / 43 32 980

E-mail: nmlc@stonline.sk 

3.   cikkely: Részvételi feltételek

Az alkotók max. 3 alkotással jelentkezhetnek, amelyek az utóbbi 3 évben 
készültek. A művek mérete nem haladhatja meg a 70x100 cm-t.

A művek hátulsó oldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, az alkotás címét és a 
keletkezés évszámát.
A művekhez szíveskedjenek csatolni a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot.

A beküldés postai és biztosítási költségeit a beküldő állja. A küldemény külső oldalára 
kérjük írja rá a „törékeny“ megjelölést. A művek visszajuttatásának költségei 
a szervezőt  terhelik.

Kérjük az alkotókat, hogy szakmai életrajzukat úgyszintén szíveskedjenek eljuttatni 
(tanulmányok, foglalkozás, kiállítások, díjak, tanulmányutak, szimpóziumok, 
ösztöndíjak stb.), ha lehetséges, elektronikus formában (CD), vagy a 
nmlc@stonline.sk ímélcímre, esetleg kinyomtatva csatolni a jelentkezési laphoz.

Egyben kérjük a versenyszemlére jelentkezőket, ha lehetséges küldjenek katalógust, 
portfóliót vagy egyéb anyagot eddigi alkotói munkásságukról.

A művek beküldési határideje: 2010. szeptember 15.!!!
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Figyelem!
Magyarországi résztvevők megyegyezés alapján a műveket a Salgótarjáni Nógrádi 
Történeti  Múzeumba /Múzeum tér  2,  3100  Salgótarján/  illetőleg  a  Dobó István 
Vármúzeumba  /3300 Eger, Vár 1./ adhatják le. 

A jelentkezési lap és a szabályzat szlovák, magyar és angol nyelven hozzáférhető 
a www.nmg.sk weboldalon, valamint a Nógrádi Múzeum és Galériában Losoncon.

A versenyszemle eredményeiről, a kiállítandó művekről és a díjakról nemzetközi 
szakmai zsűri dönt, amelyet a szervezők hívnak össze.

Az eredmények meghirdetése, valamint a díjátadás a X. Akvarell Triennálé 
kiállításának megnyitóján történik 2010 decemberében a Nógrádi Múzeum és 
Galériában Losoncon.

4.    cikkely: Propagáció és dokumentáció

A szervezők katalógust is kiadnak a kiállításhoz, amelyből minden kiállító 
résztvevőnek 1 példányt ingyenesen juttatnak.

A jelentkezési lapon szereplő aláírással a jelentkező beleegyezését adja a művek 
térítésmentes felhasználására az Akvarell Triennálé propagálásához és 
dokumentálásához. Beleegyezik a művek fényképezésébe a katalógus 
elkészítéséhez a szerzői jogok figyelembevételével, valamint a művek kiállításába.

5.    cikkely: Zárórendelkezés

A szervező fenntartja a jogot az egyes pontok aprólékosabb kidolgozására.
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