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KIÁLLÍTÁS-MEGHÍVÓ 

 

Kedves Képzőművész Barátunk! 

 

Örömmel értesítjük, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Napok (ápr. 4-7) keretén belül az 

idén is megrendezzük a hagyományos, immár 27. alkalommal, évi rendszerességgel 

megtartott CSOMA-KIÁLLÍTÁST, melyre tisztelettel meghívjuk Önt is. 

 Megnyitó: ápr. 4-én, csütörtökön 18 órakor a kovásznai Kádár László 

Képtárban (Nyitva tartás: júl. 30-ig). 

A kiállítás témája: KORUNK ARCA. (Kőrösi Csoma Sándorral kapcsolatos munkát 

is természetesen mindig várunk, elfogadunk).  

Tiszteletbeli meghívottunk: MÁRTON ÁRPÁD festőművész (Csíkszereda) 

Amikor a témán gondolkoztunk, a művészet örök hivatása-küldetése – a kor arcának a 

megmutatása - merült fel bennünk. Várjuk hát műveiket bármely hagyományos műfajban – 

festmény, grafika, szobor, textil, kerámia, stb. -, művészenként egy alkotást, mely vágyaink 

szerint a mi kiállításunkra született, de természetesen elfogadunk lehetőleg 2018-19-es 

keltezésű, a témába beillő bármely munkát. 

A részvétel módja:  

A művek leadása: március 12-13 között (hétfő, kedd: 11-16 óra) Budapesten a 

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-nél (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.), 

Debrecenben dr. Kalmár Istvánnál (Hatvan u. 1/A, 1 em.), Marosvásárhelyen Nagy Dalma 

művésznőnél (str.1 dec. 1918 nr.225/A), Kolozsvárott a Szabédi Emlékháznál (Lázár u. 30), 

Csíkszeredában a Csíki Székely Múzeumnál, Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti 

Központban, Brassóban Csutak Levente képzőművész műtermében. 

A tárlatra bekerülő alkotásokat és a díjzsűrizést szakmai zsűri végzi. A művészeket 

értesítjük a zsűri döntéséről. 

Részvételi feltételek:  

Kérjük, a műalkotások mérete lehetőleg ne haladja meg az 50x50x50 vagy a 70x70 

cm-t. Megkönnyítené a katalógus előmunkálatait, ha a mellékelt Jelentkező lap kitöltött 

mását, és a beküldött alkotás jó minőségű repróját a jelentkezéssel párhuzamosan elküldenék 

a következő villámposta-címre is: Konnát Rita konnatrita@gmail.com. 

 A kiállításra beválogatott munkák alkotóinak fejenként 3 katalógust küldünk szét, s 

reményeink szerint 2 díjban is tudjuk részesíteni a legjobb alkotásokat:  

1. Szentimrei díj (a művészileg legigényesebb munka szerzőjének), Kőrösi Csoma 

Sándor díj (az eszmeileg legtöbbet mondó munka szerzőjének) előreláthatóan 1500-1500 lej.. 

A Kőrösi Csoma Sándor díj alkotóját 2020-ban egyéni tárlattal hívjuk meg a Kádár László 

Képtárba.  

A kiállítás lejárta és esetleges más helyszíneken való bemutatása után (legkésőbb 

szeptemberben) az alkotásokat visszajuttatjuk a begyűjtési helyszínekre. 

 Örömmel vennénk, ha a résztvevő művészek alkotásainak némelyike a Kádár László 

Képtár állandó gyűjteményét gyarapíthatná (szívesen fogadunk ilyen jellegű felajánlásokat).  

 

Kovászna, 2019. január 18-án 

A szervezők nevében: 

 

                                                                                               Gazda József és Konnát Rita 
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JELENTKEZÉSI  LAP 

A KOVÁSZAI Csoma Kiállításra 

 

A MŰVÉSZ NEVE: 

Lakcíme, villámcíme és  telefonszáma: 

 

A mű címe, keltezése, műfaja és  méretei: 

 

Ha a mű kapcsán bármi közlendője van az alkotónak: 

 

 

 

Keltezés, aláírás  

 


