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T A R T A L O M
Születésnapi elõzetes. Beszélgetés König Róbert grafikusmûvésszel (Szászné Mara)

Emlékezés mesteremre, Varga Nándor Lajosra (Varga Mátyás)
Búcsú Várkonyi Károly és Dániel Viktor grafikusmûvészektõl (Mayer József, Király Zoltán)

Virágos kisgrafikák  az ezredforduló köszöntésére (Soós Imre)
Beszámoló a sárospataki találkozóról (Palásthy Lajos)

Kiállítási körkép: Antoon Vermeylen flamand mûvész a Szent Mihály Kápolna Galériájában,
Irodalom és zene az exlibriseken,

Ürmös Péter tárlata Deidesheimben
Ex libris pályázat
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 1951 óta mûködik Belgrádban a Francia Kulturális Központ, mely ötven éves fennállása alatt a kulturális 
események százait rendezte meg. Sokak által látogatott könyvtárának állománya: 20 000 kötet. Ezeket kívánják 
most az intézmény nevét viselõ ex librissel ellátni, ezért annak elkészítésére nemzetközi pályázatot írnak ki az 
alábbi feltételekkel:
 A pályázaton -- nevezési díj fizetése nélkül -- a világ bármely mûvésze részt vehet egy vagy több, eredeti 
alkotásával. Az alkotás tartalmazza az EX LIBRIS szavakat és az intézmény nevét: CENTRE CULTUREL FRANCAIS 
DE BELGRADE. A grafika képmérete ne haladja meg a 130x130 millimétert. Minden pályamû-grafikát 3 
példányban kell beküldeni. Ezek csak nyomtatott alkotások lehetnek, tehát rajzot, vázlatot, fotokópiát nem 
fogadnak el.
 Minden alkotás hátoldalára ceruzával francia, angol vagy szerb nyelven az alábbi adatokat kell felvezetni: a 
mûvész neve, postacíme, nemzetisége, születési éve, az alkalmazott technika és a készítés éve. Emellett minden 
mûvét az elõoldalon szignáljon az alkotó. Hasznos lenne, ha a pályamûvekhez az alkotó rövid életrajzot 
(curriculum vitae) is csatolna.
 A pályázatra beérkezett alkotások bírálatát nemzetközi zsûri végzi majd. A testület ítéli oda a díjakat is. Az elsõ 
díj: 750 Euro, a második: 350 Euro. A két harmadik díj összege egyenként: 200 Euro. A pályamûveket 2001. 
december 1. napjáig kell beküldeni az alábbi címre:

FRANCUSKI KULTURNI CENTAR
Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd, Jugoszlávia

 A pályamûvekrõl katalógus készül, melyet megkap minden résztvevõ, akinek alkotását ebben szerepeltetik. 
A legjobban sikerült alkotásokat 2002-ben Belgrádban kiállításon is bemutatják.
 A pályázaton való részvétel a fenti feltételek elfogadását is jelenti.

Internet elérhetõség:
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/4369/Bookplate/linksexlibris.htm

(Francia eredetibõl, a felesleges részek elhagyásával fordította: Soós Imre, 2001 aug. 5.)

 Le président de notre association, Róbert König artiste graveur renommé, professeur de l'Université des Beaux-Arts de Budapest, est 
né le 3 novembre 1951. Avant l'anniversaire Mme Mara Szász faisait une interview avec le Maitre. C'est notre premier article.
 Dans l'article suivant Mátyás Varga architecte-décorateur ravive le souvenir de son maitre d'autrefois, Lajos Nándor Varga.
 Nos collaborateurs József  Mayer et Zoltán Király prennent congé de Károly Várkonyi  et Viktor Dániel, artistes graveurs célèbres, 
décédés tout récemment.
 Imre Soós écrit sur les petites gravures de László Kerékgyártó, créés en l'honneur du millénnaire. Sur chaque pièce de la série de 25 unité 
figure une fleure, marqué par son nom botanique. 
 Les membres  de notre société ont participé en août à une entrevue à Sárospatak. C'est  Zoltán Király qui a organisé cet événement. 
Nous publions le compte rendu de Lajos Palásthy sur ces deux jours.
 Dans la rubrique "Panorama desexpositions" on lit sur l'exposition de peinture sur verre bien réussie d'Antoon Vermeylen, organisée 
dans la Chapelle Saint Michel dans le chateau de Buda.  Un autre article rend compte de l'exposition de Budakeszi, où des petites 
gravures du thème de la litérature et musique furent présentées.  Le dernier article relate de l'exposition de  Péter Ürmös organisée en 
Allemagne, dans la ville de Deidesheim.
 Rubriques ultérieures: Revue de presse, Nouvelles, Bibliophilie
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