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Egyesületünk Kovászna Város Önkormányzata, a Megyei Tanács, a budapesti Magyar
Művelődési Intézet, valamint a Magyar Kulturális Örökség minisztériumának (remélt)
támogatásával

  

A VÉGTELEN

  

témával rendezi meg soron levő CSOMA-KIÁLLÍTÁSÁT, melyet egyesületünk fennállásának 20.
évfordulóján a Kőrösi Csoma Sándor Napok keretén belül rendezünk/nyitunk meg,  s melyre
tisztelettel meghívjuk Önt is.

      

Színhelye: Kovászna, Városi Képtár

  

Megnyitó: 2010. április 15-én, csütörtökön du. 5 óra. Nyitva tartás: júl. 15-ig. Az anyag igénylés
szerint kijuthat Magyarországra, Pápa, Csenger, Nagykanizsa és  Balatonfüred
testvérvárosokba is szeptember és október folyamán.

    

Tiszteletbeli meghívottunk: SÜTŐ ÉVA   (Déva)

    

Végtelen…
Az ember,  a gomdolkodó  lény beletekint  a  térbe,  beletekint
a megállíthatatlan  időbe, a természet örök körforgásába,  s benne érzi azt,
ami állandó.  Ami  lüktet  vagy áll  az idők hajnala óta. Ott van  az örökké meg-
újuló  Életben, a Kultúrában, a  Művészetben. Nekünk, magyaroknak a steppék
végtelenségében, történelmünk, nyelvünk, zenénk,  kultúránk ősiségének belát- hatatlan 
messzeségeiben. Ott az Egyetemességben, a Gondolatban, az Isten
lényében, mely Egy és Örök, s maga  a Mindenség. S mint ilyen:
Végtelen…

    

A részvétel módja:
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A művek leadása: április 1-jén és 2-án (csütörttökön és pénteken 11-16 óra) Budapesten a
Magyar Művelődési Intézetnél (I.kerület, Corvin-tér 8), Marosvásárhelyen a várban, Kedey
Zoltán műtermében, Kolozsvárott a Szabédi háznál (Gheorghe Lazar 30). Nagyváradon a római
katolikus püspökségnél, Csíkszeredában a Csíki Székely Múzeumnál, Sepsiszentgyörgyön a
Gyárfás Jenő Képtárnál, Brassóban Csutak Levente műtermében.

    

Postán: Konnát Rita, 525200 Kovászna, Híd utca (Podului) 32.

    

Részvételi feltételek:

    

a kiállításon egy, nem szélesebb, mint 80 cm-es alkotással vehet részt a Kárpát-medence
bármely képzőművésze. Elsősorban  magyar művészekre számítunk, de szívesen látjuk a
velünk egy hazá(k)ban élő testvérnépek alkotóit is.

    

A beadott alkotások lehetőleg ne legyenek régebbiek két évesnél

    

Minden munkán legyen feltüntetve az alkotó neve, a mű címe, készítésének éve, mérete,
technikája

    

Kérjük kitölteni és a munkához csatolni az ADATLAPOT (sokszorosítható, továbbadható) és a
lehetőség szerint egy jó minőségű reprodukciót (lehetőleg CD-n vagy villámpostán a 
konnatrita@yahoo.com
címre küldve.).

    

A zsűri által kiválasztott, legszínvonalasabbnak ítélt, a kiállítás gondolatát legjobban
megtestesítő munká(ka)t inkább szimbolikusan - ha sikerül felajánlásokat szereznünk erre - 
díjazzuk. A részvevők személyenként három katalógust kapnak, illetve értesítést a zsűri által el
nem fogadott munkákról
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A Csoma Kiállítás Szervező Bizottsága

  

Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület
Kovászna – Csomakőrös
Postacím : 525200 COVASNA, str. Petőfi 59, tel: 0040267- 340715;-Galéria: 0040267-341852;
Villámposta: Galéria:  konnatrita@yahoo.com,  Egyesület: gazdaj@gmail.com,

 3 / 3


