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HELYREIGAZÍTÁS

Előző számunkban cikket közöltünk FERY ANTAL grafi-
kusművész olyan kisgrafikáiról, melyek magyar képzőművé -
szek arcképét ábrázolják. Szövegében utalás történt arra, hogy
a bemutatott fametszetek opus-száma a képek alatt található.
Sajnálatunkra ezek az adatok kimaradtak, ezért azokat itt pó -
toljuk.

Az 5. oldalon: 1. sor: 389, 1008, 1323; 2. sor: 1358, 1429,
1501; 3. sor: 1517, 1538 1614.

A 6. oldalon: 1. sor: 1724/a, 1731, 1740; 2. sor: 1776, 1780,
1850; 3. sor: 1623/a.

Egyesületi hírek

A budapesti csoport az összejöveteleit a Józsefvárosi Galé-
riában (József körút 70.) tartja meg, du. 5 órai kezdettel. Ven -
dégeket is szívesen látunk, kérjük, hozza el ismerőseit is. Jó
lenne feleleveníteni azt a szép szokást is, hogy kisgrafika cse-
reanyagot hoznak a résztvevők csere céljából.

Október 1-jén a Litea könyvesboltban (I. ker., Hess András
tér) Kass Jánosról szóló könyveket ismerteti Sárközi Mátyás.

November 5-én Kerékgyártó László kiállításának megnyi -
tó ja. Megnyitja Ürmös Péter.

December 3-án a szokásos Mikulás-est.
2009-ben az 50 éves jubileumi ünnepségeket előrelátható -

lag szintén a Józsefvárosi Galériában tartjuk meg.

PÁLYÁZAT

A fennállásának jövőre ötvenedik évfordulóját ünneplő
egyesületünk több kiállítással kíván megemlékezni erről a jeles
eseményről. A tervek szerint kiállítanánk a korábbi jubileumi
tárlatot (amely Békés után még további négy helyszínen volt
látható), valamint az Artotékával közösen meghirdetett Szent
László pályázat anyagát.

Külön az ötvenedik évfordulóra hirdetjük meg tagtársaink
részére azt a grafikai felhívást, amely anyagából állítanánk
össze a harmadik kiállítást. Beadható minden olyan ex libris,
emléklap és kisgrafika, amely a hagyományosan elfogadott
sokszorosító grafikai technikákkal, valamint számítógépes el-
járással készül, kizárva az egyedi grafikai műveket és fénymá-
solással előállított lapokat.

Legnagyobb méretek nem haladhatják meg a 15×15 centi-
métert. A grafikának tartalmaznia kell a „KBK 1959-2009” fel-
iratot, és két példányban kérjük elküldeni titkárunk, Palásthy
Lajos címére: 1538 Budapest, Pf. 519. A borítékra kérjük ráírni:
KBK – 50. Beérkezési határidő: 2009. január 30.

Gyűjtőtársainktól is várunk olyan lapokat, amelyekkel a
körünkből már eltávozott művésztársainkra emlékezhetünk. A
borítékra ebben az esetben is kérjük ráírni a „KBK – 50” felira-
tot, valamint, ha lehetséges, itt is két példányt kérünk azért,
hogy lehetőségek szerint elnyert pályázatokból katalógust
készíthessünk erre az alkalomra. A beadott művek az egyesület
tulajdonában maradnak lehetőség szerinti további bemutatás
céljából.

Várkonyi Károly fametszete, X2, Op. 199 (1937), 38×93
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Imets László fametszete, X2 (2008), 135×70


