Štatút XI. Trienále akvarelu
Čl. 1:
Úvodné ustanovenia
Trienále akvarelu je medzinárodná súťaţná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby.
Pravidelne sa usporadúva od roku 1983 v Lučenci. Cieľom prehliadky je sledovať a
prezentovať výtvarné diela, ktoré sú vytvorené touto klasickou technikou, ktorá prináša nové
spôsoby jej vyuţitia a podporuje záujem o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.
Čl. 2:
Usporiadateľ, čas a miesto konania
Organizátorom XI. Trienále akvarelu je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.
Výstava vybraných diel sa uskutoční v NMG v Lučenci v termíne december 2013 –
január 2014.
Kontakty:
Adresa: 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
Čl. 3:
Podmienky účasti
Autori zašlú na prehliadku najviac 3 diela, ktoré boli vytvorené za posledné 3 roky.
Rozmery diel nesmú presahovať 70x100 cm a zasielajte ich výhradne bez skla a bez
rámovania! Na zadnú stranu zaslaných diel prosíme uviesť autora, názov diela, cenu a rok
vzniku. K zásielke je potrebné priloţiť vyplnenú a podpísanú prihlášku. Náklady spojené so
zaslaním a poistením diel hradí autor. Na pevnom obale prosíme uviezť označenie „obsah je
krehký“. Späť sa odošlú na náklady usporiadateľa. Ţiadame autorov o poslanie odborného
ţivotopisu (štúdium, zamestnanie, výstavy, ocenenia, tvorivé pobyty, štipendiá atď.).
Informácie je moţné zaslať CD, alebo elektronickou formou na mailovú adresu
nmlc@stonline.sk, prípadne pripojiť k prihláške. Prosíme autorov o zaslanie katalógu,
prípadne iných materiálov o svojej predchádzajúcej tvorbe.
Po skončení súťaţe sa ocenené diela a ďalší výber z akvarelov navrhnutých odbornou
porotou zaraďuje do komisie pre tvorbu zbierok NMG. Údaje uvedené na prihláške (cena) sú
záväzné. Po posúdení komisie a po dohode s autormi budú prijaté do zbierkového fondu
NMG. Termín na zaslanie súťaţných prác je do 15. októbra 2013
Prihlášky a štatút sú k dispozícii v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku v
Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, alebo na webovej stránke www.nmg.sk
O výsledkoch súťaţe, vystavení diel a udelení cien rozhodne medzinárodná odborná porota
menovaná usporiadateľom.
Vyhlásenie výsledkov súťaţe a udelenie cien sa uskutoční v rámci vernisáţe XI. Trienále
akvarelu v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci v decembri 2013.
Čl. 4:
Propagácia a dokumentácia
Usporiadateľ vydá k výstave katalóg. Kaţdému vystavujúcemu účastníkovi súťaţe bude
poskytnutý 1 katalóg bezplatne. Podpisom prihlášky účastník dáva súhlas na bezplatné
vyuţitie diel za účelom propagácie a dokumentácie Trienále akvarelu. Súhlasí s ich
fotografovaním do katalógu s rešpektovaním autorských práv a dáva súhlas na vystavenie
týchto diel.
Čl. 5:
Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vydať k jednotlivým bodom podrobnejšie úpravy.

