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PROPOZÍCIE 
 
Trienále akvarelu je medzinárodná súťažná prehliadka súčasných akvarelových diel, ktorú Novohradské 
múzeum a galéria (ďalej NMG) pravidelne usporadúva už od roku 1983. 
Zámerom prehliadky je motivovať výtvarníkov k akvarelovej tvorbe a zároveň dávať priestor aj pre práce, 
ktoré prinášajú nové prístupy prostredníctvom tejto tradičnej výtvarnej techniky. Vďaka organizovaniu 
Trienále akvarelu, Novohradské múzeum a galéria disponuje bohatou zbierkou súčasných akvarelov, ktorá 
svedčí o tom, že akvarelová technika je aj v súčasnosti pretrvávajúcim výtvarným médiom, prostredníctvom 
ktorého sa vytvárajú hodnotné umelecké diela. 
 
Čas a miesto konania  
Termín prihlásenia: 15. október 2022 
Zasadnutie medzinárodnej odbornej poroty: november  2022 
Výstava vybraných diel v NMG v Lučenci: december 2022 – január 2023 
 
Podmienky účasti  

 Autori sa môžu prihlásiť do súťaže najviac s 3 dielami, ktoré boli vytvorené za posledné 3 roky (2020, 
2021, 2022). Rozmery diel/paspárt by mali zodpovedať  všeobecným normám 50x70 cm, 60x80 cm, 
70x100 cm, avšak nesmú presahovať 70x100 cm.  
 

 Technika zaslaných diel musí byť výhradne akvarel!  
Príbuzné výtvarné prostriedky  - tuš alebo moridlá na báze vody, akvarelová ceruza – sa môžu použiť 
ako doplnkové techniky. Vylúčené sú krycie farby na olejovej alebo vodovej báze, ako 
olejové/akrylové farby, tempera, gvaš atď. V prípade použitia iných médií (inštalácií, 
multimediálnych prostriedkov) sa akvarelová technika musí prejaviť ako dominantná.  
V prihláške prosíme uviezť presný popis použitých techník! 
 

 Diela prosíme zaslať v kvalitnej digitálnej podobe (jpg, bmp, pdf,  v minimálnom rozlíšení 2200x3500 
MPx) spolu s vyplnenou, podpísanou a preskenovanou prihláškou na mailovú adresu:  
trienale.akvarelu@nmg.sk 
 
- alebo poštou na CD, DVD, USB-kľúči na adresu NMG. Prosíme pripojiť aj životopisy (štúdium, 
zamestnanie, výstavy, ocenenia, tvorivé pobyty, štipendiá atď.). Ak je dielo zapaspartované, prosíme 
pripojiť reprodukciu aj s paspartou! 
 
POZNÁMKA: v prípade že elektronické prihlásenie nie je pre autora možné, môže poslať diela aj 
s podpísanou prihláškou na adresu: 
 
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec  
 

mailto:trienale.akvarelu@nmg.sk


Na obálku prosíme napísať „Trienále akvarelu“!  
 

 Účastnícky poplatok: 15 € - účastník zaplatí poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet 
NMG (najneskôr do 15. októbra 2022): 
 
Štátna pokladnica SR, Bratislava 
Názov účtu: Novohradské múzeum a galéria 
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0039 6123  
Variabilný symbol: 15102022 
 
Do poznámky prosíme uviesť: TA, meno a priezvisko autora!!!  
Zahraniční účastníci hradia bankové poplatky za prevod účastníckeho poplatku na ťarchu svojho 
účtu! 
Účastnícky poplatok slúži k financovaniu administratívnych a organizačných výdavkov. 
 

 O výsledkoch súťaže, vystavení diel a udelení cien rozhodne medzinárodná odborná porota  
menovaná usporiadateľom. Udelenie cien sa uskutoční v rámci vernisáže XIV. Trienále akvarelu v 
Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci v mesiaci december 2022.  
Výsledky súťažnej prehliadky budú zverejnené po zasadnutí poroty na webovej stránke: www.nmg.sk 
 

 Vybraté diela na výstavu následne autori zasielajú poštou na adresu NMG, a to výhradne bez skla a 
bez rámovania!  
Na zadnej strane diela prosíme uviesť meno a priezvisko autora, názov diela, rok vzniku.  
Vítané sú životopisy, publikácie o tvorbe alebo portfólia autora. Obálku označte „KREHKÉ“. 
 

Získanie vybratých diel do zbierok NMG:  
Po skončení súťaže sa ocenené práce a ďalšie porotou navrhnuté diela po dohode s autormi zaradia do 
komisie pre tvorbu zbierok NMG. Ceny prihlásených diel prosíme uviesť aj v prihláške a tiež Vaše stanovisko 
o možnosti darovania diela do zbierok NMG. 
 
Prihláška a propozície sú k dispozícii na webovej stránke www.nmg.sk alebo v Novohradskom múzeu a 
galérii v Lučenci. Prosíme vyplniť všetky uvedené údaje! 
 
Propagácia a dokumentácia  
Po uskutočnení súťažnej prehliadky bude k podujatiu vydaný katalóg. Každému vystavujúcemu účastníkovi 
súťaže bude poskytnutý 1 katalóg bezplatne.  
Podpisom prihlášky účastník dáva súhlas na bezplatné použitie diel a ich zaslaných reprodukcií za účelom 
propagácie a dokumentácie Trienále akvarelu. Autor súhlasí s ich reprodukovaním do katalógu, s 
rešpektovaním autorských práv a dáva súhlas na vystavenie týchto diel.  
 
Poznámka 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vydať k jednotlivým bodom podrobnejšie úpravy. 

Kontakty inštitúcie:  
Adresa: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec  
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  
 
Kontaktná osoba:  
Andrea Németh Bozó, kurátorka, historička umenia 
Tel: +421/47/43 32 397, e-mail: trienale.akvarelu@nmg.sk, nemeth.bozo@nmg.sk 
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