Az egyes témakörök érintettjei:
Tiszteletbeli tagok: 1,

4,
Rendes tagok: 1, 2, 4,
Szekeres-ösztöndíjasok: 1, 2, 3, 4,
Varga M. szabadiskolai csoport tagjai: 2, 3, 4,
(a hírlevelet tájékoztatásul megkapják a művésztelepre jelentkezettek is.)

A SZÁRNYAS SÁRKÁNY HETE
CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TÖBB
ÉVTIZEDES HAGYOMÁNNYAL BÍR
NYÍRBÁTORBAN. CSATLAKOZÁSUNKAT
AZ IDEI RENDEZVÉNYHEZ BARÁTSÁGGAL FOGADTÁK A SZERVEZŐK, SŐT A
TÁRLATUNKAT SZERETNÉK TOVÁBB
VINNI A HASONLÓ KRAKKÓI
RENDEZVÉNYRE IS.

A TÁRLATON VALÓ

SZEREPLÉSRE JOGOSULTAK:
- A CÉH RENDES TAGJAI
- A CÉH TISZTELETBELI TAGJAI,
- A SZEKERES-ÖSZTÖNDÍJASOK

A TÁRLATRA VALÓ JELENTKEZÉS ALAPFELTÉTELE A CÉH IRÁNYÁBA
VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE (az éves tagdíj befizetése,
műtárgybanki beadás stb.)

A kiállítás anyagának válogatására a tavalyi mohácsi kiállításhoz
hasonlóan a szubjektív szempontok elkerülésének okán külső zsűrit
fogunk felkérni.

A TÁRLAT KÖLTSÉGEI

SOKRÉTŰEK, MINDENT NEM TUDUNK A
KÖLTSÉGVETÉSÜNKBŐL FEDEZNI, EZÉRT A KIÁLLÍTÓKTÓL JELKÉPES
HOZZÁJÁRULÁST KÉRÜNK. /KIVÉTEL: TISZTELETBELI TAGOK/
A HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKE: 2000.-Ft/ALKOTÓ.

A FESTÉSZET, SZOBRÁSZAT, GRAFIKA ÉS IPARMŰVÉSZET, VALAMINT
FOTÓMŰVÉSZET KATEGÓRIÁJÁBAN ALKOTÓNKÉNT 3 – 5 MŰ.

EGY ALKOTÓ TÖBB MŰFAJBAN IS JELENTKEZHET, A BEADÁSI
DARABSZÁMOK MŰFAJONKÉNT ÉRTENDŐK. (jelentkezni lehet pl. 2-3
grafikával és 3 festménnyel)

A MŰVEKET KIZÁRÓLAG KIÁLLÍTÁSRA ELŐKÉSZÍTETT ÁLLAPOTBAN, KERETZVE, VAGY PASZPARTUZVA LEHET BEADNI.

MÉRETHATÁR: A SZÁLLÍTÁS MIATT A BEADOTT MŰ LEGNAGYOBB
KITERJEDÉSE 150 CM ALATT LEGYEN!

A kiállításra nem kell feltétlenül sárkányos
műveket létrehozni, de a választott művészi téma a
Báthory családhoz, Nyírbátorhoz és az utcaszínház
műfajához lazán köthető jelleggel bírhat.
Az illusztratív megjelenítés nem követelmény!

BEADÁS: JÚNIUS 6-7 , hétfőn 17 - 19.00, kedden 15 - 18.00, a beadási
feltételek szerinti módon. (Zsűri: június 9., csütörtök)
Ugyanekkor lehet beadni a MŰTÁRGYBANK céljaira szánt alkotásokat is.
Aki a tavalyi elmaradását pótolni szeretné, ekkor megteheti. Erre most jó
alkalom nyílik, csináljunk „tabula rasa”-t, ezzel a lehetőséggel zárjuk le egyesek több éves hiába való megkeresését. Egyúttal ez az akció, a hozzáállás
bizonyítéka is, amit a jövőben messze menően figyelembe fogunk venni.
PROPAGANDA ANYAGOK:
Fotózás: június 13-ig
Plakát elkészítése: június 20-ig
Katalógus szerkesztése: június 20-ig
Cd-katalógus kivitelezése: június 25-ig
Szállítás, rendezés: július 6-7-8 (?) végleges dátum még nincs
Megnyitó: július 8-10 (?) Nyírbátor / végleges időpont még nincs.
A nyírbátori szervezőkkel való újabb konzultáció után véglegesítjük a szállítás
és a rendezés, valamint a megnyitó paramétereit.

A Varga Mátyás csoport tagjai az elmúlt évben
megrendezett első „SZEGEDART” rendezvényen
örömmel vettek részt. A Stefánián sétálók elismerésüket, egyben hiányérzetüket fejezték ki, többen szóvá
tették a várost szabadon festő alkotók hiányát, összehasonlítva más európai városok gyakorlatával. Úgy tűnik,
a rendezvény folytatódik, de az idén nem a városunk
napjára rendezett sok esemény egyike lesz a Stefánián
való megjelenésünk. A Szeged-napi rendezvények utáni
héten lesz a szabadtéri festés, ráadásul az idei tematika
bővül is: XIX.sz.-i kosztümös figura a parkban lesz a
feladat. A szabadiskolások és a rendes tagok egyaránt
kipróbálhatják elődeink munkamódszereit!

Szabadiskolai csoportunk
részére az előző években
is rendeztünk kiállításokat, többek között a
mostani helyszínen, a
Petőfi-telepi Művelődési
Házban is.
A tanév vége felé haladva
egyre több, a közönség
elé kívánkozó mű születik
a foglalkozásainkon.
A szorgalmas és
tehetséges növendékek
most a nyilvánosság előtt
is bizonyíthatják
tudásukat.

A tárlat megnyitója a szóbeli érettségik kezdetére esik, ezért a menetrendet
úgy kellett kialakítanunk, hogy e napon (14-e, kedd) már nem lehet rendezni,
az előző napokban pedig pünkösdi ünnepek lesznek.

A TÁRLAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MENETE:
- Az anyag beadása, válogatása: május 21-ig,
- a paszpartuk és a fotók elkészítése: május 23-28,
- a propaganda anyagok elkészítése: május 30 – június 3.
(a június 4-ei szombati óra ELMARAD)
- Június 11. szombat: délelőtt rendes óra,
majd szállítás és rendezés 12 – 17.00-ig.
- megnyitó:

június 14., kedd, 17.00

A szombat délutáni rendezéshez 4 - 5 fő jelentkezésére,
segítségére lesz szükség.

Rendes tagoknak a tagdíjfizetési határidő: minden év májusa!
A befizetés módja: átutalás, vagy irodai befizetés a szabadiskolai órák idejében. Különösen indokolt anyagi helyzetben halasztás kérhető októberig. Az
írásos kérést a vezetőség bírálja el, adhatja meg a halasztást. A tagdíj elmaradása
az Alapszabály szerinti eljárást eredményezi. (a nyugdíjas kedvezmény 50%)

A nyírbátori beadás idejét minden érintett jegyezze fel és tartsa be, mert a
rendelkezésünkre álló időben a propaganda termékek előállítása is feladat.
A CD-katalógusból minden kiállító 1db tiszteletpéldányt kap, további
példányokat bekerülési áron vásárolhat. (A CD borítóra reklámok is kerülhetnek. Ennek szervezését minden támogató felelősséggel megteheti, a
segítséget örömmel fogadjuk. Ugyanezt várjuk az SZJA 1% -ok gyűjtésében is.)
Az idei műtárgybanki beadással szinte mindenki tartozik (kivétel: Szutor G.),
ezt az elmaradást az előzőekben jelzett módon és időben lehet és kell rendezni.
A Szekeres-ösztöndíjasok vizsgálják meg szerződésüket, nézzenek utána
kötelezettségeiknek (beadás, művésztelepi részvétel stb) és a határidőknek.
A Stefániára eszközöket és anyagokat kell kivinni, továbbá a rendezők a lehető
legnagyobb létszámot is elvárják… Tudni kell, hogy ki lesz ott -egészen biztosana ligetben. Válasz, jelentkezés: e-mail útján, határidő: MÁJUS 18.

