XXXVI. Szegedi Nyári Tárlat

Tisztelt Művész Úr! Tisztelt Művésznő!
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. május 14 - július 10. között rendezi
meg a XXXVI. SZEGEDI NYÁRI TÁRLATOT.

A szegedi nyári fesztivál egyik legrégibb képzőművészeti rendezvényének a REÖK (Regionális
Összművészeti Központ) épülete ad otthont. A rangos országos képzőművészeti találkozó - a
hagyományokhoz hűen - a hazai táblaképfestészetről, grafikáról és plasztikai törekvésekről
igyekszik átfogó és hiteles képet nyújtani. A kiállítást szabad beadásos rendszerben, az anyag
zsűrizésével rendezzük meg.

A begyűjtés helye és ideje:
Budapesten: 2011. április 5. (kedd)
10-15 óráig a Budapest Galériában, III. ker. Lajos u. 158.
Szegeden: 2011. április 6. (szerda)
10-16 óráig Szeged, Tisza Lajos krt. 56. szám alatt a REÖK (Regionális Összművészeti
Központban)

Beadási feltételek: Lehetőleg országos kiállításon még be nem mutatott, kiállításra kész alkotás.
Festményekből 2 db, melynek legnagyobb befoglaló mérete nem haladhatja meg az 1,8 métert.
Grafikából 2 db, sorozatból 1 (legfeljebb 3 db-ból álló). Kisplasztika, szoborból szintén 2 db
adható be, éremsorozatból 1 (maximum 5 db-ból álló). Kérjük, hogy a művek biztonsága és
épsége érdekében postai úton ne küldjenek alkotásokat! Sorozatot a zsűri megbonthat.

Az átvétel feltétele, hogy az alkotások szállításra előkészített csomagolással kerüljenek
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leadásra, valamint a csomagoláson és a műveken is fel legyenek tüntetve a következő adatok:

- alkotó
- mű címe
- mérete és technikája
- készítés éve
- biztosítási értéke
A kizsűrizett művek visszaadásának helye és ideje:
Szegeden: 2011. április 13 (kedd)
10-16 óráig Szeged, Tisza Lajos krt. 56. szám alatt a REÖK (Regionális Összművészeti
Központban)
Budapesten: 2011. április 14 (szerda)
10-15 óráig a Budapest Galériában, III. ker. Lajos u. 158.
A kiállítás végén a tárgyak visszaadása:
Budapest: 2011. július 12. (kedd)
Szeged: 2011. július 13. (csütörtök)
A bezsűrizett alkotások listáját 2011. április 12-től a www.reok .hu oldalon tesszük közzé.
Kérjük a határidők betartását, mert a Budapest Galériából el nem vitt munkák visszakerülnek
Szegedre, a művek őrzéséért pedig tárolási díjat számolunk fel. A tárlat anyagát kétnyelvű
színes katalógus reprezentálja, az ünnepélyes megnyitón pedig értékes díjak átadását
tervezzük. A felhívás olvasható a MAOE és Szeged város, REÖK honlapján:
www.reok.hu

Bízunk abban, hogy részvételével segíti a XXXVI. Szegedi Nyári Tárlat sikeres megvalósítását,
várjuk alkotásait, melyek megvalósításához jó munkát kívánunk!
Szeged, 2011. február 9.
Tisztelettel:

Herczeg Tamás
REÖK igazgató
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