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T A R T A L O M
Nürnberg  Dürer városa (Katona Csaba)

Fery Antal emlékkiállítása Balatonlellén (Arató Antal)
A 29. FISAE Exlibris Kongresszus Dániában, 2002-ben

Kiállítási körkép: Nagy László Lázár kiállítása Cegléden;
Szilágyi Imre grafikái Siófokon; Vén Zoltán jubileumi kiállítása;

Kopasz Márta, R.Pap Piroska és László Anna jubileuma Szegeden.
II. Nemzetközi Leonardo da Vinci Exlibris Pályázat
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FELTÉTELEK:
Minden hagyományos technika megengedett, sõt kísérleti mûvészeti alkotásokkal is lehet szerepelni, így elfogadják a 
számítógépes grafikát is.  A mûvek maximális mérete lO x l5 cm.
Kötelezõ felirat: bármelyik fentebb leírt múzeum neve mellett az Ex libris kifejezésnek kell szerepelnie.
Minden ex librisbõl hat db. nyomatot kell beküldeni, hátoldalukon feltûntetve a szerzõ nevét, a technikát, a készítés évét, az 
esetleges hivatkozási szempontokat, és hogy melyik témakörben (témakörökben) pályázik alkotásaival. Kísérõlevélben kérik 
mellékelni az alkotó életrajzi adatait, pontos címét, valamint családi- és keresztneve pontos írásmódját.
Az alábbi témakörökben lehet pályázni:
a.) Minden Leonardo életével és munkásságával kapcsolatos motívum feldolgozható.
 (Ezeket a Museo Ideale   Leonardo Da Vinci kezeli)
b.) Leonardo kortársaival kapcsoplatos témavariációk. ( A Museo Ideale di Rinascimento kezeli).
c.) Leonardo-témákhoz kapcsolódó munkák: a repülés tudománya illetve mûvészete; Leonardo Vízkereszt alkotása; 
Léda és a hattyú motívuma; a jászol és a béke jóslata.

Leonardo da Vinci nevét szülõvárosában, a Firenze közeli Vinciben számos 
múzeum és alapítvány viseli. Ezek közül a Museo Ideale Leonardo da Vinci, a 
Biblioteca Ideale di Leonardo, az Archivio Leonardismi, a Giardino di 
Leonardo e dell'Utopia és a Museo Ideale del Rinascimento közösen 
rendezték meg 2000 decemberében az elsõ Leonardo exlibris-kiállítást. 
Ezen a KBK Egyesület két tagja is szerepelt:  Kõhegyi Gyula és Ürmös Péter  
pályázati részvételét oklevéllel köszönték meg a szervezõk. A magyar 
résztvevõk Leonardo lapjait mi is örömmel mutatjuk be olvasóinknak (A 
Kõhegyi Gyula ex librise a címlapon látható). Az itteni múzeumok és 
kiállítótermek folyamatos rendezvényei egész évben tartanak, amirõl 
hírlevelükbõl értesülhettünk.

Sajnos, a szervezõk szûk jelentkezési határidõt szabtak, hiszen  2001 
december 31-ig kell a pályamûveknek megérkezniük a következõ
címre: 2 Concorso Ex Libris Leonardi Vinci 200l
 Museo Ideale Leonardo  Da Vinci
 Via Montalbano 2
 500590 VINCI  / FI / ITALIA

Sous le titre "La ville de Dürer" Csaba Katona fait connâitre les événements organisés à l' occasion du 95 oème anniversaire dela 
fondation de Nürnberg. C'est dr. Antal Arató qui a inauguré l'exposition commémorative d' Antal Fery, organisée dans la 
bibliothèque municipale de Balatonlelle.  Informations sur le 29ème Congrès International de la FISAE, organisé au Danemark. 
Deuxième Concours International d'Ex Libris en l'honneur de Leonardo da Vinci.
Dans la rubrique Panorama des expositions Zoltán Király écrit sur l'exposition de László Lázár Nagy,  organisée à Cegléd. L'artiste 
graveur célèbre y a présenté ses tableaux à l'huile représentant les monuments historiques de sa résidence en société de ses 
quelques petites gravures. -  Les gravures d' Imre Szilágyi  furent présentées à Siófok, dans le Musée Imre Kálmán. I.J. Matyikó fait 
connaitre les créations exposées.  Mme Szepesvári  écrit sur l'exposition jubilaire de trois artistes célèbres de la  ville de Szeged,  ou 
on a complimenté Márta Kopasz, Piroska R. Pap et Anna László,  à l'occasion de leur 9oème, 75ème, 55ème anniversaire.   Dans la 
Galerie IX. de Budapest on a exposé les lithographies, gravures récentes de Zoltán Vén, à l'occasion de son 6oème anniversaire. 
Dans la rubrique Bibliophilie nos collaborateurs: Zoltán Király, Péter Ürmös et Imre Soós  font connaitre 4 publications: catalogues 
d'exposition du pays et étrangers. Rubriques ultérieures: Nouvelles, Revue de presse.
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