
 

   XIV. AKVARELL TRIENNÁLÉ 2022  

 
     NÓGRÁDI MÚZEUM ÉS GALÉRIA 

      KUBÍNYI TÉR  38/3. 

      984 01 LOSONC 

 
 

 
FELHÍVÁS 
 
A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria (a továbbiakban NMG) 1983-tól rendszeres szervezője az Akvarell Triennálé 

nemzetközi kortárs akvarellfestészeti versenyszemlének.  A versenyszemle célja feltérképezni és bemutatni azokat 

a kortárs műveket, amelyek akvarell-technikával készültek, ill. új megoldásokkal és perspektívával gazdagítják azt. 

Célunk egyúttal felhívni a kortárs művészek figyelmét a ma már egyre mellőzöttebb akvarellfestészet jelentőségére. 

Helyszín és idő 

Jelentkezési határidő (meghosszabbítva): 2022. október 31. 

A nemzetközi szakmai zsűri ülése: 2022 november  

A kiválasztott művekből rendezett kiállítás: 2022 december – 2023 január 

 

A jelentkezés feltételei 

 Az alkotók maximum 3 alkotással jelentkezhetnek, amelyek 3 évnél nem régebbiek (2020, 2021, 2022). 

A művek méretei, ill. a paszpartuk lehetőleg feleljenek meg az általános normáknak (50x70 cm, 60x80 cm, 

70x100 cm), de ne haladják meg a 70x100 cm-t.  

 

 Az alkotások technikája kizárólag akvarell lehet! Az ehhez közel álló technikák – tus, pácok, akvarellceruza 

csak mint kiegészítő technika alkalmazható. A digitális akvarell-technika engedélyezett. Kizárjuk a víz- és 

olajalapú fedőfestékek használatát, mint az olaj, akril, tempera, gvas, stb. Egyéb módszerek (installáció, 

multimediális eszközök) felhasználása esetén is az akvarell legyen a központi technika.  

A jelentkezési lapon az arra kijelölt helyen kérjük feltüntetni az alkalmazott technikák pontos leírását! 

 

 A műveket nagy felbontású, jó minőségű digitális formában kérjük beküldeni (jpg, bmp, pdf – legalább 

2200x3500 Mpx), hozzá csatolva kérjük a kitöltött, aláírt és beszkennelt jelentkezési lapot az alábbi 

ímélcímre: trienale.akvarelu@nmg.sk 

 

- esetleg adathordozóra másolva (CD, DVD, pen-drive) a kitöltött és aláírt jelentkezési lappal postázni az 

intézmény címére: 

Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, 984 01 Losonc, Szlovákia 
 
Kérjük a borítékon tüntessék fel az „Akvarell triennálé“ feliratot! 
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 A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében az idén is kénytelenek voltunk jelentkezési díjat megszabni. 
Jelentkezési díj: 15 Euró – a jelentkező postai utalvánnyal vagy banki átutalással fizeti a NMG számlájára 
(legkésőbb 2022. november 15-ig): 
 

IBAN:       SK25 8180 0000 0070 0039 6123  
Bank:  Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Szlovákia 
Swift kód:   SPSRSKBAXXX  
BIC & Branch Code:  SPSRSKBA XXX 
BIC:    SPSRSKBA  
Számla neve:   Novohradské múzeum a galéria 
Változó azonosító:  15102022  (ha nincs hová beírni, nem baj) 
 

A bejegyzésbe kérjük feltüntetni: TA + a jelentkező teljes nevét!!!  
A külhoni jelentkezők a átutaláshoz felszámított díjat saját számlájukról fizetik! 
A jelentkezési díj az adminisztrációs és szervezési költségek fedezésére szolgál. 

 

 A versenyszemle kiértékelését a szervezők által összehívott nemzetközi szakmai zsűri végzi, amely kiválasztja 

kiállításon szereplő alkotásokat és a díjazottakat.  A díjátadásra a kiállítás megnyitóján kerül majd sor a 

losonci Nógrádi Múzeum és Galériában 2022 decemberében.  

A versenyszemle eredményeit a www.nmg.sk honlapon nézhetik meg a zsűri döntését követően. 

 A kiválasztott alkotásokat az alkotók postán küldik el a NMG címére ráma és üveg nélkül! A művek 
hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó teljes nevét, a mű címét, a keletkezési évet. Kérjük, csatoljon 
életrajzot, s ha van katalógust és/vagy portfóliót is. A borítékon tüntesse fel a „TÖRÉKENY/ FRAGILE“ 
feliratot! 
 

Kiválasztott alkotások gyűjteménybe való besorolása: 

A díjazott munkák, valamint a zsűri és a NMG szakmai dolgozói által javasolt alkotások az alkotóval való megegyezés 

alapján megfelelő feltételek mellett besorolásra jelöltetnek a NMG közgyűjteményébe. Kérjük, a művek árát 

tüntessék fel a jelentkezési lapon, valamint az esetleges ajándékozási szándékot is. 

A jelentkezési lap és a felhívás megtalálható a www.nmg.sk honlapon, vagy a Nógrádi múzeum és galériában 

Losoncon. Kérjük, szíveskedjen kitölteni minden adatot! 

Propagáció és dokumentáció  

A versenyszemle megvalósulását követően a rendezvényhez katalógust adunk ki, amelyből minden résztvevőnek 

juttatunk 1 példányt.  

A jelentkezési lapon szereplő aláírásával minden jelentkező engedélyt ad a szervezőnek alkotásai és az azokról 

beküldött reprodukciók felhasználására az Akvarell triennálé propagálására és dokumentálására.  Az alkotó 

beleegyezik beküldött művei kiállításába, valamint reprodukcióinak katalógusban való megjentetésébe a szerzői 

jogok teljes betartásával. 

Megjegyzés 

A szervező fenntartja a jogot az apróbb változtatásokhoz a fent leírt feltételekben. 

Kapcsolat:  
Cím: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec/Losonc, Szlovákia  
Web: www.nmg.sk  
Tel.: +421/47/43 32 397, +421/47/43 32 502 
Mob.: +421/917  701 803 
E-mail: directornmg@nmg.sk, info@nmg.sk 
 
Kapcsolattartó munkatárs:  
Németh Bozó Andrea, kurátor, művészettörténész 
Tel: +421/47/43 32 397, e-mail: trienale.akvarelu@nmg.sk, nemeth.bozo@nmg.sk 
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