
FELHÍVÁS / CALL FOR APLICATION

I. Nemzetközi "105*148 mm" Küldeményművészeti Triennálé /  I.
International "105*148 mm" Mail- and E-Mail Art Triennial
Hívószó (Topic): Ma / Today

Barti Magdolna grafikusművész - kurátor szervezésésvel, XVIII. Kerületi
Művészeti Egyesülettel, Kondor Béla Közösségi Házzal, Pestszentimrei
Közösségi Házzal, Képírás internetes folyóirattal és a Magyar
Elektrográfiai Társasággal együttműködésben 2022-ben megrendezi
Budapesten (HU) az I. "105*148" Mail- and E-Mail Art Triennálét.

A kiállításra új eljárásokat szintetizáló, különleges technikai
megoldásokat, eredeti kifejezésmódokat, aktuális technikai és tartalmi
problémafelvetéseket, igényes munkákat várunk, melyek a digitális és
hagyományos technikákban rejlő művészi lehetőségeket karakteresen
mutatják be.

Magdolna Barti, graphic artist - curator, in collaboration with the XVIII District
Art Association, Kondor Béla Community Centre, Pestszentimre Community
Centre, Képírás Online Literary and Art Magazine and MET Hungarian



Electrographic Society, will organize the I. "105*148" Mail- and E-Mail Art
Triennial in Budapest (HU) in 2022. We are looking for special technical
solutions synthesizing new processes, original expressions, current technical
and content-related problems, demanding works that characteristically present
the artistic possibilities of digital and traditional techniques.

RÉSZTVEVŐK KÖRE / PARTICIPANTS
A triennáléra hivatásos képzőművészek és képzőművészeti / művészeti
egyetemi hallgatók pályázhatnak, amennyiben a pályázati kiírásban foglalt
feltételeknek megfelelnek.
Nem pályázhatnak egyesületek, szakmai szervezetek, egyéb
csoportosulások. A triennáléra való jelentkezés
csak egyéni úton lehetséges

The Triennial is open to individual professional artists and students of art academia.
Associations and organisations are not eligible.

NEVEZÉS / CRITERIA FOR ENTRIES

Nevezni kizárólag webes felületen, az online űrlapon keresztül lehetséges.
Az alkotások digitális reprodukcióját és a nevezési díjat igazoló kivonatot
online, a nevezési űrlapon keresztül lehet feltölteni az oldalon kért
adatokkal együtt.

Jelentkezési űrlap:
- online
A katalógushoz küldésre kerülő digitális reprodukciók paraméterei:
– a digitális kép fájlmérete nem haladhatja meg a 15 MB-ot
– feltölteni tömörítetlen jpg, png, tiff formátumban lehet, 300 dpi
felbontásban
– a kép hosszabbik oldala minimum 2500 pixel legyen

Sikeres feltöltés esetén, a rendszer visszaigazoló üzenetet küld, az űrlap
kitöltése során megadott e-mail címre. Ha gondjai lennének az online
regisztrációval, a hello@bartimagdolna.com email címen kérhet
segítséget.

Applications should be submitted via the online form: online

https://forms.gle/M63c1QijB8HCT2Pi8
https://forms.gle/M63c1QijB8HCT2Pi8


Please attach a copy of the payment receipt for the entry fee and a
digital reproduction of your artwork to be included in the printed
catalogue:

Requirements for digital reproductions:
- should be in any of JPG, PNG or TIFF formats with a resolution of at least
300 dpi
- the longer dimension of the image should be at least 2500 pixels
- file size should not exceed 15 MB

Successful applications will be confirmed by e-mail.

RÉSZVÉTELI DÍJ / ENTRY FEE
4000 FT/FŐ
amit a következő számlaszámra kérünk utalni: OTP Bank Nyrt.
11773229-07099094
Név: Barti Magdolna
Közlemény: I. International "105*148 mm" Mail- and E-Mail Art Triennale

Entry fee is 4000 HUF.
The entry fee should be paid by bank transfer to the following account:

Barti Magdolna
HU70117732290709909400000000
OTP XXII. keruleti LAFO fiok
1221 Budapest

Please include "International Mail- and E-Mail Art Triennale" under
messages.

PÁLYAMŰVEK KRITÉRIUMAI
– Tartalmi megkötés, hívószó: "MA"
– A beküldendő alkotások papír mérete maximum 105x148 mm.
– A beadott alkotás az elmúlt két évben készült (2020-2022).
– hagyományos és digitális technikával készült alkotásokat várunk.
– Minden alkotó legfeljebb 3 alkotással pályázhat. Minden beküldött mű 1
alkotásnak számít. A sorozatok
elemei külön alkotásnak minősülnek, tehát egy három elemes sorozat
három alkotásnak felel meg.



Criteria for entries:
- Topic: "Today"
- Artworks made using traditional and digital techniques are welcome.
- Dimensions of artworks should not exceed 105x148 mm.
- Submitted works should have been created within the recent two years
(2020-2022).
- Each artist may submit up to 3 works. Individual parts of a series are
considered separate works.

AZ ALKOTÁSOK BEKÜLDÉSÉNEK MÓDJA:

1. Digitális és / vagy hagyományos technikával készített alkotásokat
várunk a következő méretben: 105x148 mm

Az alkotásokat postai úton vagy személyesen kell a triennáléra eljuttatni.
A beküldendő alkotások mellé, kérjük, csatolja a kitöltött nevezési
űrlapjának nyomtatott változatát valamint a nevezési díj utalását
igazoló kivonatot. Sorozat esetén az alkotások a nemzetközi szabványok
szerint legyenek számozva és szignálva.

Az eredeti képeket képkeret és paszpartu nélkül kérjük elküldeni.

Fontos! A nevezéssel és a részvételi díj befizetésével a pályázó vállalja,
hogy a benevezett művét, az eredeti alkotást postán vagy személyesen
eljuttatja a triennáléra. A szervezők a munkák nyomtatását, illetve a
nyomtatási költség térítését nem vállalják!

Please provide the images without frames or pasteboards. In case of series
individual works should be numbered and signed according to
international standards.

Please enclose a printed copy of the completed entry form and the
payment receipt for the entry fee.

Important! By submitting an entry and paying the entry fee, the
entrant undertakes to deliver the artwork to the Triennial by post or in
person.



The organisers do not undertake the printing of the artworks nor the
reimbursing of printing costs.

AZ ALKOTÁSOK BEKÜLDÉSÉNEK HELYE / SUBMISSION
1. Postacím: Barti Magdolna - Kondor Béla közösségi Ház (Hungary, 1181,
Budapest, Kondor Béla sétány 8.)

Artworks should be shipped or hand-delivered to the following
address:

Barti Magdolna - Kondor Béla Közösségi Ház
Kondor Béla sétány 8.
1181 Budapest
Hungary

AZ ALKOTÁSOK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE / DEADLINE FOR
SUBMISSION
2022. június 30. / 30 June 2022.

A KIÁLLÍTÁSOK HELYSZÍNEI / VENUES

1. Kondor Béla közösségi Ház / Kondor Béla Community Centre
(Hungary, 1181, Budapest Kondor Béla sétány 8.), Pestszentimrei
Közösségi Ház / Pestszentimre Community Centre (Hungary, 1188
Budapest, Vasút u. 48.)

2. A kiállítás anyagából egy válogatás kerül bemutatásra a Magyar
Elektrográfiai Társaság MET Galériája / A selection of the exhibition
material will be presented at the MET Gallery of the Hungarian
Electrographic Society (Bölcső u. 9, 1117 Budapest, Hungary).

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA / EXHIBITION
Garamvölgyi Béla festőművész, mestertanár, a XVIII. Kerületi Művészeti
Egyesület Elnöke / The exhibition will be opened by Béla Garamvölgyi
painter, master teacher, president of the XVIII. District Art Association

A KIÁLLÍTÁSOK IDŐPONTJA / DATE OF EXHIBITION
A kiállítás ideje 2022 ősz. A pontos időpontról a későbbiekben tudunk
tájékoztatást adni. / The exhibition will be held in the autumn of 2022.



Exact date will be announced later taking into account of the
epidemiological situation.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK / CONTACT
A kiírás online:
https://www.bartimagdolna.com/i-international-105-148-mm-mail-and-
e-mail-
art-trienn%C3%A1le-today-invitation/
Az esemény Facebook oldala:
https://www.facebook.com/mailarttriennale
Bővebb tájékoztatás, kérdés esetén további információk:
hello@bartimagdolna.com

EGYÉB TUDNIVALÓK / ADDITIONAL INFORMATION

● A kiállítás anyagából katalógus készül, amit online is
bemutatunk, valamint nyomtatott formában is elkészítünk és egy
éven belül postázunk.

● A triennálé szervezői: Barti Magdolna grafikusművész - kurátor, XVIII.
Kerületi Művészeti Egyesület, a XVIII. kerület kulturális intézményei,
Képírás internetes folyóirat és a Magyar Elektrográfiai Társaság / MET

● Minden alkotónak lehetősége van munkáját adományba adni, amely
majd a "105*148 mm" Nemzetközi Küldeményművészet
gyűjteményét gyarapíthatja. Ezen szándékát a jelentkezési űrlap
kitöltése során megteheti.

● A postán küldött alkotásokat a triennálé tárlatai után (maximum 1
év) postai úton visszaküldjük. (Kivételt képeznek az adományba
adottak.)

● A triennálé szervezői fenntartják a kiállításrendezés jogát.
● A résztvevők a triennáléra való jelentkezésükkel automatikusan

elfogadják annak szabályzatát!
● The exhibition will be held in the autumn of 2022.
● Exact date will be announced later taking into account of the

epidemiological situation.
● Organizers of the triennial are: graphic artist Magdolna Barti -

curator, XVIII District Art Association, the cultural institutions of the
XVIII district of Budapest, Képírás Online Literary and Art Magazine
and the Hungarian Electrographic Society / MET

● The exhibition material will be published in a catalogue, which
will be presented online, as well as in print. A printed copy will be
sent to all participants.

https://www.bartimagdolna.com/i-international-105-148-mm-mail-and-e-mail-art-trienn%C3%A1le-today-invitation/
https://www.bartimagdolna.com/i-international-105-148-mm-mail-and-e-mail-art-trienn%C3%A1le-today-invitation/
https://www.bartimagdolna.com/i-international-105-148-mm-mail-and-e-mail-art-trienn%C3%A1le-today-invitation/
https://www.facebook.com/mailarttriennale


● Artists have the option to donate their artworks by stating so in the
application form. Donated artworks will be added to the "105*148
mm" International Mail Art collection.

● Artworks sent by post will be returned by post after the
exhibition closes. Within one year at the latest.

● The organisers of the Triennale reserve the right to arrange
exhibitions.

● By registering for the Triennale, participants automatically accept its
rules


