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Az Egri Országos Akvarell Triennálé bemutatása
Eger 1968-ban kapcsolódott be abba az országos programba, mely a képzőművészeti
technikákat biennálé rendszerben kívánta bemutatni. 2018-as rendezvény különlegességét és
fontosságát az adta, hogy ötven éves fennállását ünnepelte ez a kiállítássorozat, 2009 óta
triennáléként. „A hatvanas évekbe nyúló kezdetektől napjainkig hosszabb-rövidebb ideig
tizenkét grafikai biennále működött Magyarországon. Miskolc egyeduralkodó szerepét egyedül
az 1968-ban indult Egri Országos Akvarell Biennále törte meg. Pályája igazi sikertörténetnek
tekinthető, hiszen hosszú fennállása idején sikerült az akvarell konzervatív technikáját
bevezetnie a kortárs művészet eszköztárába, miközben a Dobó István Vármúzeum országosan
egyedülálló reprezentatív akvarellgyűjteményt hozott létre.” (Révész Emese, 2014 Múzeum
Café) A műfaji-technikai feltételek szabályozásán túl, mely szerint a vízzel oldható színes
festékekkel létrehozott alkotás kiemelt művészi közelítési módja az áttetszőség kell, hogy
legyen, szabad pályázati lehetőséget kívánt biztosítani valamennyi megrendezett tárlat.
Pályázatunkkal tehát ennek a jelentős múltra visszatekintő rendezvénynek további életben
tartásához kaptuk meg a lehetőséget a Nemzeti Kulturális Alap kiemelt, 2.000.000 Ft-os
támogatásával.
Eger Város Polgármesteri Hivatala, hosszú ideig, mint a rendezvény főszponzora, gazdasági
nehézségekre hivatkozva a 2012-ben esedékes II. Országos Akvarell Triennálé megrendezését
nem tudta támogatni, e nehézségek miatt a kiállítás elhalasztásra került. Ennek megrendezésére
2014–2015-ben került sor pályázati támogatásokból finanszírozva. Most ismét felhívással
kívántunk élni, hogy Eger egyetlen országos jellegű kortárs kiállítását – a művészek
korábbiakhoz hasonló nagyfokú érdeklődése mellett – megrendezhessük, hogy Eger újból
elmondhassa magáról, hogy az akvarell, illetve a vízfestészet városa. A Dobó István
Vármúzeum – mint a kiállítások mindenkori szakmai lebonyolítója – több mint kétszáz darabos
magas kvalitással bíró kortárs akvarellgyűjteménye a példa arra, hogy e nagyon érzékeny
műfajra építő kiállítás-sorozat magas minőségű művészetet indukált, s hogy egy-egy országos
tárlatra invitáló felhívás remekművek létrejöttét eredményezte.
A PROJEKT AZ ALÁBBI EGYSÉGEKBŐL TEVŐDÖTT ÖSSZE:
III. EGRI ORSZÁGOS AKVARELL TRIENNÁLÉ
A kiállítás a széles bázison meghirdetett pályázatra szabad beadású, de zsűri által kiválogatott
művekből került megrendezésre. A kiírás szerint a pályázó művészek az elmúlt három évben
készült három alkotással jelentkezhettek. A művek fotóját és adatait digitális formában kellet
eljuttatni a Dobó István Vármúzeumba a szervezőkhöz. A kiírásokat március elején kapták meg
a művészek emailban, illetve különböző szakmai fórumokon és pályázati portálokon keresztül
– a Magyar Vízfestők Társasága hathatós segítségével.
A pályázati kiírás:

A III. Egri Országos Akvarell Triennáléra 292 alkotó 699 művel pályázott. Természetesen nem
használta ki mindenki azt a lehetőséget, hogy három alkotással pályázzon. Volt aki kettő, de
volt, akik csak egy mű digitális fotóját küldte el a megadott email címre. A művészek közül
sokan évtizedek óta hűséges résztvevői a kiállításnak, de az idén meglepően sok (74)
pályakezdő – azaz 35 évesnél fiatalabb – alkotó küldte el műveit a megméretésre. A legidősebb
alkotó pedig 1924-ben született.
A válogató zsűri: 2019. június 1. (Ziffer Sándor Galéria) azonban – e kiállítás esetében is –
feltételezte a megfelelő kvalitást.
A válogató zsűri, majd a díjzsűri tagjai voltak: Csurka Eszter képzőművész – a XIX. Országos
Akvarell Biennálé nagydíjasa; Földi Péter festőművész – a II. Országos Akvarell Triennálé
nagydíjasa; P. Szabó Ernő művészettörténész; Szily Géza festőművész – az I. Országos

Akvarell Triennálé nagydíjasa; Wehner Tibor művészettörténész és H. Szilasi Ágota
művészettörténész.
A zsűri döntése alapján 147 alkotó 234 művel szerepelt a 2018-as tárlaton. A felélénkülő
érdeklődést nem csak az jelzi, hogy közel háromszáz művész jelentkezett műveivel, hanem az
is, hogy a kiállító művészek közül 66-an a megelőző 22 tárlat egyikén sem szerepelt még. S
hogy miként teljesedett ki az elmúlt ötven év alatt a tárlat, leginkább talán az az adat beszéli el,
hogy immár egy híján 800 főre duzzadt azoknak a művészeknek a száma, akiknek művei
kiállításra kerültek valamelyik egri tárlaton (sokan természetesen többszörös részvevők).
A digitális válogatás praktikus, hiszen nem kell a közel ezer mű összegyűjtésével, szállításával,
kicsomagolásával, zsűrire való kipakolásával, majd raktározásával stb. bajlódni, viszont a
megítélés, a művek kvalitásának felmérése nagyban függ attól, hogy a művészek milyen fotót
küldenek. Sokan, főleg az idősebbek erre a modern megoldásra még nincsenek eléggé
felkészülve. Ezért is felelősség, hogy az emailban történt érkeztetés alkalmával folyamatos
kapcsolat legyen a művész és a rendezők között, hogy megfelelő minőségű pályázati anyag
kerülhessen a zsűri elé.

A zsűri döntése után az alkotók emailban kaptak értesítést az eredményről, és a beválogatott
művek beadási helyszíneiről és időpontjáról. A műveket Egerben, a Dobó István
Vármúzeumban, Miskolcon a Miskolci Galériában és – mivel sok budapesti és dunántúli
művész is résztevője a tárlatnak – Budapesten, a Budapest Galériában (Lajos utca 158.)
bonyolítottuk le. A művek szállítása július 5-re befejeződött. Ezt követően hívtuk össze a
díjzsűri tagjait, akik már eredetiben, nem csak vetített formában látták a műveket és dönthettek
a díjazottakról.
A díjzsűri: 2019. július 5.

A díjazottak:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága fődíját
Kótai Tamás grafikus- és festőművész érdemelte ki.
Eger Megyei Jogú Város polgármesterének díját
Lobler Ferenc festőművész kapta.
Az Eszterházy Károly Egyetem fiatal alkotóknak alapított díját
Bánkúti Gergő festőművész kapta.
A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria alkotói díját (művésztelepi részvétel)
Király Gábor festőművész kapta.
A Dobó István Vármúzeum alkotói díját (műtárgyvásárlás)
Nagy Gábor festőművész kapta.
A kiállítás A Kepes Intézetben került megrendezésre (Eger, Széchenyi utca 16.)
A kiállítás kivitelezését, mint eddig minden esetben, a Dobó István Vármúzeum munkatársai
végezték. Rendező: H. Szilasi Ágota művészettörténész.

A kiállítás-megnyitón került sor a díjak átadására. Köszöntőt Habis László, Eger megyei Jogú
Város Polgármestere mondott. A kiállítást P. Szabó Ernő művészettörténész nyitotta meg. A
múzeum részérő Bujdosné dr. Pap Györgyi tudományos osztályvezető köszöntötte a
művészeket.
A megnyitó nagyon sikeres volt, közel 250 fő – művészek és művészetbarátok – vett rész rajta.

Az elmúlt években sajnos a díjfelajánlók száma lecsökkent. Ezen a téren a kiállítás szervezőinek
nincsen könnyű dolga. Az EEMI és az MMA (díját a művész nem vette át) gáláns összegű díja
a jövőre nézve is bizakodással tölt el bennünket. Kiemelten figyelünk a pályakezdő, művészeti
egyetemista fiatalokra (fiataloknak alapított díját az Eszterházy Károly Egyetem ajánlotta fel).

KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁSOK
A II. EGRI ORSZÁGOS AKVARELL TRIENNÁLÉ FŐDÍJASÁNAK KAMARA
KIÁLLÍTÁSA – CSILLAGFÉNY NÉLKÜL CÍMMEL
2014–15-ben az Földi Péter Kossuth- és Príma Primisszima-díjas festőművész volt a triennálé
nagydíjas, az ő munkáiból került bemutatásra 17 alkotás.
Helyszín:
Ziffer Sándor Galéria (Dobó István Vármúzeum telephelye, Eger, Kossuth Lajos utca 17.)
A művésszel történt kapcsolatfelvétel még a pályázat beadása előtt megtörtént. A művek
kiválogatására a kiállítás kurátora (H. Szilasi Ágota DIV művészettörténésze) felkereste a
művész műtermét, közösen állították össze a koncepciót. A művek szállítására, csomagolására
2019. június 25-én került sor.
Szeptember 27-én tartottuk a kiállítás finisszázsát Csillagfény nélkül – pedig – csillaganyagból
születtünk címmel, melyen Földi Péter is jelen volt, s egy tartalmas beszélgetés keretében
tudhattak meg róla és művészetéről többet az érdeklődőt.
A PÁRHUZAMOSAN – VÁLOGATÁS A MISKOLCI GRAFIKAI, A SALGÓTARJÁNI
RAJZÉS
AZ
EGRI
AKVARELL
BIENNÉLÉK
ÉS
TRIENNÁLÉK
KÖZGYŰJTEMÉNYEKBEN ŐRZÖTT ANYAGÁBÓL
Helyszín: Ziffer Sándor Galériában (Dobó István Vármúzeum telephelye, Eger, Kossuth
Lajos utca 17.)
E kísérő kiállítás létrejöttében a Dobó István Vármúzeum partnerei azok az északmagyarországi múzeumok, a Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria és a salgótarjáni
Dornyai Béla Múzeum voltak, melyek hasonló rendezvények szervezői, működtetői évtizedek
óta. Közreműködésükkel születhetett meg az a válogatott kiállítás, mely visszaidézi a korábbi
tárlatok hangulatát és reprezentálja a három, közel fél évszázada együtt mozgó, egymást figyelő
és inspiráló országos tárlat történetét azon alkotók munkái által, akik mindhárom kiállítás
résztvevői voltak. Művészek: Benes József, Borgó, Eszik Alajos, Földi Péter, Hegedüs 2
László, Julius Gyula, Kalmár István, Kéri Imre, Kótai Tamás, Kovács Péter, Krajcsovics Éva,
Lóránt János Demeter, Madácsy István, Misch Ádám, Molnár László József, Olajos György,
Pál Csaba, Parádi Tamás, Stefanovits Péter, Szabados Árpád, Szemethy Imre, Szentgyörgyi
József, Szurcsik József, Szüts Miklós, Ujházi Péter, Zsankó László.
Személy szerint köszönettel tartozunk Kákóczki András és Hajdú Ildikó valamint Madarász
Györgyi miskolci, és Shah Gabriella, K. Peák Ildikó és Gulyás Gábor salgótarjáni kollégáknak.
A kiállítás által ide idézhető volt az a nem elhanyagolható tény, hogy a Dobó István Vármúzeum
kortárs akvarell gyűjteménye, mely a biennálékon és triennálékon kiállított festmények
megvásárlásával közel fél évszázadon keresztül gyarapodott és több hazai és külföldi kiállításon
bizonyította a magyar akvarellfestészet magas színvonalát, immár túlhaladja a 200 darabot.
VÍZSZINT – A MAGYAR VÍZFESTŐK TÁRSASÁGA KIÁLLÍTÁSA
1991-ben az egri biennálék nagydíjasaiból-díjasaiból szerveződött meg a Magyar Vízfestők
Társasága. Ma már több, mint hetven tagja van, sokan közülük az egri kiállítás rendszeres
résztvevői. A társaság megalakulása óta szakmai partnere az egri kiállítás szervezőinek.
Kiállításuk így még inkább hangsúlyozza, hogy ez a technika, ez a fajta festői gondolkodást,
amit ez a különleges festékanyag indukál életképes, és a modern világban is fantáziát látnak
benne a művészek.
Kiállítás helyszíne: Egri Kulturális és Művészeti Központ – Vitkovics Alkotóház és
Művésztelep.

AKIRAM, BALOGH Géza, BIKÁCSI Daniela. BRÁDA Tibor, BUTAK András, BÜKI Zsuzsanna,
CSATH Annamária, CSURKA Eszter, DOMONKOS Berta, F. BALOGH Erzsébet, FEHÉR László,
FEKTI Vera, FISCHER Balázs, FOKY Éva, FÖLDI Gergely, FÖLDI Péter, GAÁL József, GYŐRFFY
Sándor, HARMATI Zsófia. HERBERT Anikó, HORVÁTH Kinga, JOZEFKA Antal, KIS Sándor Lajos,
KOPÓCSY Judit, KOVÁCS Péter Balázs, KŐNIG Frigyes, KŐRÖSI PAPP Kálmán, KRAJCSOVICS
Éva, LÁNG Eszter, LÁNYI Adrienn, LOBLER Ferenc, LÓRÁNT János Demeter, LUZSICZA Árpád,
M. NOVÁK András, MADARAS László, MAGYAR József, MAYER Berta, NÁDAS Alexandra,
NAGY Gábor, OPÁNSZKI Tamás, POKORNI Péter, POLGÁR Csaba (†), STEFANOVITS Péter,
SZAKÁLL Ágnes, SZARKA Hajnalka, SZILÁGYI János, SZILÁRD Klára (†), SZILY Géza, TÖMPE
Emőke, VANCSURA Rita, VÁNYAI Magdolna, VÉGH András, ZILAHI Ica Mária, ZÖLD Anikó

LEBONYOLÍTÁS IDŐVONALA
2018. március 1-től: művészek kiértesítése email-ban, facebook-kon illetve szakmai
hírlevelekben. Pályázati kiírás és a nevezési lap feltöltése a Dobó István Vármúzeum
honlapjára.
Kapcsolatfelvétel a díjalapítókkal. A zsűri megszervezése, melynek tagja volt az a neves
művészettörténész, aki a kiállítás megnyitására is felkérést kapott, valamint a katalógus
bevezető tanulmányát is elkészítette. P. Szabó Ernő, az Új Művészet folyóirat
főszerkesztője elfogadta felkérésünket.
Földi Péter kiállítási anyagának összeállítása. Kapcsolódó katalógusszöveg megírása (H.
Szilasi Ágota)
A párhuzamosan kiállítás anyagának előkészítése, kapcsolatfelvétel a partner
múzeumokkal.
A múzeumon kívüli kiállító helyekkel – Kepes Intézet, EKMK Vitkovics-ház) az
időpontok véglegesítése.
2018. május 30-ig: A művek fotói és a jelentkezési lapok beérkeztetése a megadott email címre.
A műtárgylista és a PPT előkészítése a zsűrizéshez.
Válogatás a Miskolci Grafikai Biennálé, a Salgótarjáni Rajzbiennálé és az Egri Akvarell
Biennálé gyűjteményi anyagából a partner múzeumok közreműködésével. (partner:
Kákóczky András, Hajdú Ildikó, Madarász Györgyi és Peák Ildikó). Kölcsönzés
előkészítése.
Vízfestők Társasága kiállításának előkészítése (partner: Lobler Ferenc, a társaság
elnöke).
A kiállításokhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése: Révész Emese, Hajdú Ildikó, Peák
Ildikó, H. Szilasi Ágota (Párhuzamosan), H. Szilasi Ágota (Csillagfény nélkül) és
fordítása.
Kapcsolatfelvétel a díjalapítókkal.
Zsűri felkérése. A zsűrizés előkészítése (utazás, étkezés, terem előkészítése stb.)
Kapcsolatfelvétel a begyűjtő helyszínekkel (Budapest Galéria, Budapest Lajos utca 158.).
2018. június 1: Válogató zsűri. Helyszín: Ziffer Sándor Galéria (a DIV telephelye)
2018. június 2-tő: Kiértesítések a zsűri eredményéről és a művek begyűjtésének helyszíneiről.
Plakátok, molinók, kreatívok elkészítése (Lobler Ferenc).
Katalógus szerkesztése (H. Szilasi Ágota) Katalógus előszó: P. Szabó Ernő. A katalógus
grafikai tervezése (Lobler Ferenc). Katalógusszövegek lektorálása, fordítása angolra. A
katalógus nyomdai előkészítése.
2018. június 25-től: Kapcsolódó kiállítások anyagának szállítása Miskolcról, Salgótarjánból és
Somoskőújfaluból. – PÁRHUZAMOK és a CSILLAGFÉNY NÉLKÜL c. kiállítások
rendezése a Ziffer Sándor Galériában. A beválogatott művek begyűjtése Budapesten
(július 2.), Miskolcon a Miskolci Galériában július 2-ig, Egerben (július 5.).
2018. július 5. Díjzsűri – Ziffer Sándor Galériában.
2018. július 9-től a Triennálé rendezése a Kepes Intézetben, a megnyitó előkészítése, stb.
Díjalapítók és a díjazottak kiértesítése, meghívása.
2018. július 14. 14.00 A kiállítás megnyitása (Megnyitotta: P. Szabó Ernő) A kapcsolódó
kiállítások megtekintése.
VÍZ-HANGOK, az egri biennálék/triennálék nagydíjasainak és az elmúlt ötven évet
bemutató katalógusának a bemutatója.
2018. szeptember 27. Finisszázs a Csillagfény nélkül c. kiállításban. Vendég Földi Péter
festőművész. A III. Egri Országos Akvarell Triennálé katalógusának bemutatása.
2018. október 1-5. a kiállítások bontása Kepes Intézetben és a Vitkovics-házban és a Ziffer
Sándor Galériában.
2018. október 3. A művek visszaszállítása Salgótarjánba és Somoskőújfaluba, Miskolcra.
2018. október 8. A művek visszaszállítás Budapestre, a katalógusok átadása a kiállító
művészeknek.

KATALÓGUS
A korábban megrendezett akvarell biennálék/triennálé esetében valamennyi alkalommal
dokumentációs értékű és esztétikájukban is igényes katalógus megjelentetésére törekedtünk.
Most, az 50 éves évfordulón különösen törekedtünk arra, hogy minőségi kiadvány kísérje a
rendezvényt.
Tervező: Lolbrel Ferenc festőművész, grafikus volt. Ugyanezen grafikai arculattal készült el,
mint a meghívó, a plakát és a molinók.
A zsűri által kiállításra javasolt művészek mindegyikétől egy színes reprodukció és a kiállított
művek adati szerepelnek a katalógusban. Egy alkotóra egy oldalt szántunk: neve, születési
helye és ideje, alatta egy beválogatott munkájának fotója, illetve valamennyi mű adata, amely
kiállításra kerül. A kiállításra bekerült művek, illetve a válogatás nyújtotta következtetések, a
jelen akvarell-trendjének bemutatása minden alkalommal, így most is, egy előszóban
összegződik, melynek megírására P. Szabó Ernőt kértük fel. Sajnálatos hirtelen halála miatt a
kiadványt emlékének szenteltük
A bevezető szövegek között az előző triennálé nagydíjasának munkássága is bemutatásra
került, illetve a kiállításra került művek adati és enteriőrfotók. Ezt követi Vízfestők Társasága
kiállításának bemutatása és a Párhuzamosan (Révész Emese és a gyűjtemények
művészettörténészi rövid összefoglalójával). Igyekeztünk valamennyi tanulmányt angol
nyelven is közölni.
Terjedelmet/lapszám: 306 oldal, a tervezetthez képest sokkal reprezentatívabb lett.
Példányszám: 500 db.
Nyomda: Kapitási Nyomdaipari Kft. Debrecen.
Összegzés
Az öven éves évfordulón célunk természetesen nem az volt, hogy a múltba révedjünk, hanem
hogy lehetőséget kínáljuk új tartalmak és formák kereséséhez, s új művészi
megnyilatkozásokhoz, mint ahogy az egri akvarell biennálék mindig is egyfajta kísérletező
közeget biztosítottak e sokféle megoldásra alkalmas – innovatív – festészeti eljárásnak.
Reményeink szerin rendezvényünk életben tartja ezt a különlegesen érzékeny, az esztétikai,
műtechnikai, de társadalmi változásokra is gyorsan reagálni képes festészeti eljárást,
illeszkedve az észak-magyarországi tirennálék (az egrin kívül a miskolci sokszorosító grafikai
triennálé és a salgótarjáni egyedi rajz triennálé) rendszerébe, s a grafika-közeli, a papíralapú
művészeti technikákat országosan bemutató kiállítások egységbe vonta. Mindezzel lehetőséget
teremtünk a magyarországi és esetleg a határon túli (internetes pályázati lehetőséggel)
művészeknek a megmutatkozásra.
A kiállítások létrejöttében szakmai háttérként mindig magunk mögött tudhattuk a Magyar
Vízfestők Társaságát, mely egyesület a rendszerváltás után a korábbi egri biennálék
díjazottaiból alakult meg. Ma sok tagja van, akik rendszeresen állítanak ki az egri triennálékon.
A pályázati kiírás és a zsűri szakmaiságának egyik biztosítékai. Emellett partnerünk a kiírás
művészekhez való eljuttatásában, a megvalósult kiállítás reklámozásában, a kiadásra kerülő
katalógus társ-szerkesztésében.
A triennálé és csatolt rendezvényei csak úgy tudtak megvalósulni, hogy a Dobó István
Vármúzeum partnerekre talált a város kulturális vezetésében, a város egyéb kiállító helyeiben.
Ez utóbbi azért is fontos, mert a nagymennyiségű kiállításra összegyűlő alkotás bemutatására a
vármúzeum kiállító termei önmagukban nem elegendőek. Együttműködő partnerünk az Egri
Kulturális és Művészeti Központ, Vitkovics Alktóház és Művésztelep kiállító helye, illetve a
Kepes Intézet a kiállítás törzsanyagának befogadására. A múzeum telephelyén, Ziffer Sándor
Galériában a múzeumi gyűjteményi anyagokat mutattuk be, mely kiállítás tovább erősíti a
szomszéd megyék megyeszékhelyein lévő múzeumok és az egri múzeum kapcsolatát.
A triennálén bemutatott művekből a Dobó István Vármúzeum gyűjteményét is gyarapítani
kívánjuk. Az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap illetve a Minisztérium (Lektorátusi
közvetítéssel) rendszeres támogatásban részesítette vásárlási pályázatainkat. Így – országos

gyűjtőkörrel rendelkezve – gyűjteményünk képes bemutatni a 20. század második felének és a
jelen kor magyar akvarellfestészetének legjavát, különböző trendjeit, jeles képviselőit.
Különösen a nyolcvanas évek elejétől figyelhető meg pozitív változás a kiírás feltételeinek
megváltozása következtében. „Geometrikus hangsúlyok és lírai absztrakt foltkompozíció,
nagyvonalú motívumhasználat és aprólékos részletezés, a valóságra utaló, de bonyolult
áttételekben játszó stilizáló és festői látomás, szimbolikus és transzcendens álomkép, egyéni
mitológia és hűvös tárgyszerűség – talán ezek lehetnének a címszavak, amelyek kibontásával
ezen együttes közelébe kerülhetünk.” (Wehner Tibor)
Az újra megrendezett triennálé e gyűjtemény továbbgyarapodásának esélyét is fenntartja. Az
idén több alkotó is úgy döntött, hogy művét a múzeum gyűjteményének ajándékozza. Keserü
Károly, Hegedüs 2 László, Drozsnyik István, Nemes István.
A kiállítás célközönsége elsősorban az alkotó ember. A művész, mint létrehozó és mint
műélvező. A kiállításmegnyitó után a nyitva tartás idején a művészek családtagjaikkal és
ismerőseikkel többször ellátogattak a kiállítást megtekinteni, s ismeretségi körükben is hírét
vitték a kiállításnak.
A kiállítás egy olyan időpontban kerül megrendezésre, mely elsősorban az iskolás,
középiskolás (két egri művészeti szakközépiskola) és egyetemista korosztály (Egri
Eszterházy Károly Egyetem) bevonására, invitálására adott lehetőséget. A kiállítások
természetesen nyitva állnak a turisták (Eger idegenforgalmi központ) és a város művészetet
kedvelő közönsége előtt. A Ziffer Sándor Galériában lévő kiállítások a Dobó István
Vármúzeum általános belépőjegyével is látogathatók voltak, ami természetesen még egy esélyt
adott a látogatószám megnövelésére.
A kiállítást 1703 fő tekintette meg.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatását a kiállítás rendezésével kapcsolatos munkákra:
műtárgyszállítás, szakmai anyagköltség, grafikai tervező munkák és nyomdaköltség stb., illetve
a katalógus megjelentetése: szerzői tiszteletdíj, fordítás, grafikai tervezés, nyomdaköltség…
használtuk fel.
Kommunikáció:
A rendezvénynek a Dobó István Vármúzeum (www.egrivar.hu) honlapján volt egy információs
linkje, ahonnan a pályázni kívánó művészek letölthették a pályázati kiírást és a pályázati
űrlapot. A modern spontán internetes kommunikációs lehetőségeket is felhasználtuk, online
hirdetésekben. Ezeken a helyeken megtalálható volt a triennálé emailcíme:
akvarelltriennale@gmail.com. Ennek létrehozására azért volt szükség, mert már az előző
alkalommal is, mint ahogy egyre több hasonló rendezvényen, mi is az elektronikus úton való
pályáztatást vezettük be. Ezen a címen személyes kérdésekre is választ tudtunk adni, illetve
ezen a csatornán küldtük ki a zsűri döntéséről szóló értesítést. A kiírás terjesztésében a Magyar
Vízfestők Társasága volt segítségünkre, de a közmédia ingyenes fórumait is igénybe vettük,
számítva arra, hogy az internetes hírportálok egymástól is átvesznek híreket.
A kiállítás megnyitását meghívóval, a helyszíneken plakáttal, molinókkal jeleztük.
Nyomtatott sajtóban megjelent méltatás:
P. Szabó Ernő: Nem vagyunk vendégek. A III. Országos Akvarell Triennálé. címmel Új
Művészet, szeptember, 50–53. oldalon.
Rádió: Szent István Rádió (riporter: Tikovits Ernő – július 10.)
Interneten megjelent hírek a pályázati kiírástól a megnyitóig
(25 elektronikus hír):
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Megnyílt a III. Országos
Akvarell Triennálé
kiállítás
Utoljára frissítve: 2018.
július 16.
A III. Országos Akvarell
Triennálét nyitották meg a
Kepes Intézetben a
hétvégén. 149 alkotó 236
műve látható a kiállításon.
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