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Kiállítások 
– IV. Országos Akvarell Triennálé  

Helyszín: Kepes Intézet (Eger, Széchenyi István utca 16.) 
– Kirajzás – Kótai Tamás, a III. Országos Akvarell Triennálé nagydíjasa kamarakiállítása 

Helyszín: Kepes Intézet (Eger, Széchenyi István utca 16.) 
– „Festői utazások” – a 19. századi magyar festők itáliai akvarelljei a Szépművészeti 

Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria és az Egri Képtár anyagából 
Helyszín: Ziffer Sándor Galéria (Eger, Kossuth Lajos utca 17.) 
 
A kiállítások kurátora és rendezője: H. Szilasi Ágota művészettörténész 
Munkatársak: Bíróné Molnár Csilla, Enyedi Ágnes, Enyedi Zsuzsanna, Erdős Aranka, Lobler Ferenc, Nagy 
Tamás 

 
Katalógus IV. Országos Akvarell Triennálé 
A kötet tanulmányai: 

– Lóska Lajos: Bevezető (1–10) –Introduction (11–14.) 
– H. Szilasi Ágota: Áttetsző világ – IV. Egri Országos Akvarell Triennálé (15–18.) – 

Transparent Word – 4th Eger National Watercolour Triennial (19–22.) 
– Nagy T. Katalin: Kirajzás – Síkból térbe, térből síkba (15–26.) – Swarmout – Plane into 

Space, Space into Plane (27–28.) 
– Hessky Orsolya: Magyar akvarellezők Itáliában a 19. század első felében (145–152) – 

Hungarian Watercolour painters is Italy in the firsthalf of the 19th century (153–158.) 
– IV. Országos Akvarell Triennálé anyaga – Material of the National Watercolour Triennial 

(35–142.) 
 
A katalógust szerkeszttette: H. Szilasi Ágota művészettörténész 
Katalógust tervezte: Lobler Ferenc képzőművész  
Reprodukciókat készítette: az alkotók 
Foto: Enyedi Zsuzsanna, Lobler Ferenc, Szinok Gábor 
Angol fordítás: Johnson Andrea, Fejér Ingrid 
Készült: Stanctechnik Digital Kft., Budapest 
ISBN 978-963-7223-56-3 

 
A IV. Országos Akvarell Triennáléra 186 alkotó 457 művel pályázott. 
 
A válogató zsűri tagjai (június 28.) 

Csurka Eszter képzőművész – a XIX. Országos Akvarell Biennále (2004) nagydíjasa 
Földi Péter festőművész – a II. Országos Akvarell Triennále (2014–15) nagydíjasa 
H. Szilasi Ágota művészettörténész – Dobó István Varmúzeum 
Lobler Ferenc képzőművész – az III. Országos Akvarell Triennále (2018) díjazottja 
Lóska Lajos művészettörténész – az Új Művészet folyóirat szerkesztője 
Wehner Tibor művészettörténész 

 
A szakmai zsűri döntése alapján 106 alkotó 170 művel szerepelt a kiállításon. 

 
A művek begyűjtése: 
Budapest, Budapest Galéria (Lajos utca 158.)        július 12. 10.00 – 15.00 között 
Miskolc, Miskolci Galéria         beérkezés július 9-ig munkaidőben 
Eger, Dobó István Vármúzeum Ziffer Sándor Galéria       július 8-9. munkaidőben 
 
 



 



A díjzsűri tagjai (július 19.) 
Csurka Eszter képzőművész – a XIX. Országos Akvarell Biennále (2004) nagydíjasa 
Földi Péter festőművész – a II. Országos Akvarell Triennále (2014–15) nagydíjasa 
H. Szilasi Ágota művészettörténész – Dobó István Varmúzeum 
Lóska Lajos művészettörténész – az Új Művészet folyóirat szerkesztője 
Wehner Tibor művészettörténész 

A díjalapítók delegáltjaként Földi Péter festőművész, akadémikus a Magyar Művészeti Akadémia, 
Kopasz Tamás festőművész, a Vizuális Művészeti Intézet vezetője az Eszterházy Károly 
Egyetem képviseletében volt jelen  
 
 

IV. Egri Országos Akvarell Triennálé ünnepélyes megnyitása és a díjak átadása: 
2021. július 24-én 11 óra 

 
Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata fődíja 
Ványai Magdolna festőművész 
a díjat átadta: Földi Péter festőművész 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt díja  
Gaál József festőművész 
a díjat átadta: dr. Lipp Mónika Mária képzőművészeti referenst 
 
Eger Megyei Jogú Város polgármesterének díja  
Molnár László festőművész 
a díjat átadta: Mirkóczki Ádám polgármester úr 
 
Az Eszterházy Károly Egyetem fiatal alkotóknak alapított díja 
Koltay Dorottya Szonja festőművész 
a díjat átadta: Dr. Pajtóné Dr. Tari Ilona rektor asszonyt 
 
Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott által alapított díj 
Király György festőművész 
a díjat átadta: Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott úr 

 
 
Támogatóink 
A 24. alkalommal megrendezett, immár 53 éves múltra visszatekintő tárlat és kiegészítő 
kiállításai nem jöhettek volna létre a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kollégiuma 
jelentős támogatása nélkül. Ugyancsak támogatásban részesítette a rendezvényt a Magyar 
Művészeti Akadémia úgy is, mint támogató és úgy is, mint díjalapító. A szakmai támogatók 
között volt a Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Egyesületek Szövetsége is.  
 
Közreműködő partnerek 
A kiállítás létrejöttében szakmai háttérként mindig magunk mögött tudhattuk a Magyar 
Vízfestők Társaságát, mint kiemelt partnert, mely egyesület a 1991-ben, a korábbi egri biennálék 
díjazottaiból alakult meg. A pályázati kiírás és a zsűri szakmaiságának egyik biztosítékai. Emellett 
partnerünk a kiírás művészekhez való eljuttatásában, a megvalósult kiállítás reklámozásában, a 
kiadásra kerülő katalógus grafikai szerkesztésének megvalósulásában, a kiállítás 
kivitelezésében… 



A művek begyűjtésénél partnerünk volt a Budapest Galéria (Budapest) és a Miskolci Galéria 
(Miskolc). 
A Festői utazások…, a magyar akvarell festészet kezdetéig visszanyúló kiállításunk anyagának 
kölcsönzéséhez a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai osztálya volt segítségünkre. 
Az előző triennálé nagydíjasának, Kótai Tamás kiállításának rendezésében a művészt barátai is 
segítették. 
A Dobó István Vármúzeum és a Magyar Vízfestők Társasága szervezésében megvalósult 
tárlatnak a Kepes Intézet (Széchenyi utca 16.) adott otthont.  

 
A kezdetben két évenként (biennáléként), majd 2009-től három évenként megrendezésre 
kerülő, a kortárs akvarellisták munkáit összegyűjtő, szakmai zsűri által elbírált akvarell 
triennáléra ez alkalommal is nagy odaadással készültünk. A kiállítás áttekintést adott a döntően 
az áttetszőségre építő kortárs vízfestészeti technikák legújabb eredményeiről. A szabad 
beadású, de szakmai zsűri által válogatott tárlat célja, hogy lehetőséget kínáljon új művészi 
tartalmak és formák kereséséhez, új művészi megnyilatkozások felvonultatásához. 
 
 
A rendezvény lebonyolításának menete, főbb eseményei: 
 
2020. novembertől: kapcsolatfelvétel a díjalapítókkal; kapcsolatfelvétel a Budapest Galériával, 

mint legfontosabb begyűjtő hellyel; a pályázati kiírás elkészítése, grafikai tervezése; kiállító 
helyek éves programjának a triennáléhoz való igazítása, együttműködési megállapodás 
megkötése a Kepes Intézettel. Kapcsolatfelvétel az akvarelltörténeti kiállítás létrehozására 
a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai osztályával. 

 
2021. március 5-től: művészek kiértesítése email-ban, facebook-kon, illetve szakmai 

hírlevelekben. Pályázati kiírás és a nevezési lap feltöltése a Dobó István Vármúzeum 
honlapjára, emellett a Magyar Vízfestők Társasága, az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális 
Művészeti Intézete, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Miskolci Galéria is feltette a 
honlapjára kiírásunkat.  

 
http://var.egeradvent.hu/latogatoknak/programok/hirek/462-iv-akvarell-triennale-felhivas 
https://www.miskolcigaleria.eu/iv-egri-orszagos-akvarell-triennale-felhivas/ 
http://www.mke.hu/node/40752 
http://vmi.uni-
eger.hu/hirek/index.php?mid=8B2uvCjicEHsWJFlDWs8DN&tax=YebUo5Sl9THlhk8ccV4OM0 
https://exindex.hu/grant/iv-egri-orszagos-akvarell-triennale/ 

 
A zsűri megszervezése. 
Neves művészettörténészek vagy művészeti írók felkérés a bevezető tanulmányok 
elkészítésére. Lóska Lajos művészettörténész felkérése a zsűriben való részvételre és a 
kiállítás megnyitására. 
 

2021. június 20-ig: A művek fotóinak és adatainak beérkeztetése a megadott email címre a 
jelentkezési lapokon. Műtárgylista elkészítése. PPT elkészítése a válogató zsűrihez.  
A műtárgyak szállításának megrendelése.  
A zsűri tagjainak felkérése, megbízási szerződések elkészítése.  
Történeti anyag válogatása, kölcsönzése, biztosítás intézése.  
Plakátok, molinók, kreatívok tercezése, elkészítése. 
 

https://www.miskolcigaleria.eu/iv-egri-orszagos-akvarell-triennale-felhivas/
http://www.mke.hu/node/40752
http://vmi.uni-eger.hu/hirek/index.php?mid=8B2uvCjicEHsWJFlDWs8DN&tax=YebUo5Sl9THlhk8ccV4OM0
http://vmi.uni-eger.hu/hirek/index.php?mid=8B2uvCjicEHsWJFlDWs8DN&tax=YebUo5Sl9THlhk8ccV4OM0
https://exindex.hu/grant/iv-egri-orszagos-akvarell-triennale/


2021. június 28: Válogató zsűri.  
 
2021. június 29-től: A művészek kiértesítése a zsűri döntéséről, a begyűjtés időpontjáról és 

módjáról. Egyeztetés a begyűjtőhelyekkel. A fotókkal és a művek adataival ellátott átvételi 
elismervények előkészítése. 
Katalógus szerkesztése. A katalógus grafikai tervezése.  
Szövegek fordítása angolra.  
A katalógus nyomdai előkészítése. 
A kiállítótér előkészítése, a műtárgyfeliratok előkészítése. 
 

2021. július 8-tól: A beválogatott művek begyűjtése Egerben, Miskolcon.  
Csatolt kiállítások szállítása: Történeti anyag szállítása. Kótai Tamás munkáinak 
csomagolása, szállítása Mezőszemeréről. 
 

2021. július 12. hétfő: A művek begyűjtése Budapesten, a Budapest Galériában.  
 
2021. július 13-tól a kiállítások rendezése, a megnyitó előkészítése, stb. 
 
2021. július 19. Díjzsűri, a díjazottak kiértesítése. 
 
2021. július 23. Festői utazások – 19. századi magyar festők itáliai akvarelljei c. kiállítás 

megnyitása a Ziffer Sándor Galériában. A kiállítást megnyitotta Lengyel László, a 
Szépművészeti Múzeum nyugalmazott művészettörténésze. 

 
2021. július 24. 11 óra – A IV. Országos Akvarell Triennálé megnyitása. Megnyitotta Lóska Lajos 

művészettörténész, az Új Művészet folyóirat szerkesztője. 
 
2021. szeptember 30. – október 8. a kiállítások bontása a Kepes Intézetben. A visszaszállítás 

időpontjának egyeztetése. Művészek értesítése a visszaszállítás időpontjáról. 
 
2021.: Művek visszaszállítása. Október 5-én Miskolcra. 
 
2021. október 11. Az alkotások visszaszállítása Budapestre, a Budapest Galériába – 1036 Budapest, 

Lajos utca 158. 
 
A szabad beadású tárlatra három művel lehetett jelentkezni, melyek az elmúlt három évben, az 
előző kiállítás óta készültek. Természetesen nem használta ki mindenki ezt a lehetőséget. A 
művészek közül sokan évtizedek óta hűséges résztvevői a kiállításnak, de most is sok 
pályakezdő – azaz 35 évesnél fiatalabb – alkotó küldte el műveit a megméretésre. 
 
 





 
 
 
 



A rendezvény rangját minden alaklommal emeli, hogy díjakat adunk át, melyek odaítéléséről 
jelentős szakemberekből álló zsűri döntött. A tárlaton szereplő művészek között a díjfelajánlók 
jóvoltából a zsűri öt díjat oszthatott ki az idén. 
 
 
 

Ványai Magdolna és Gaál József 
 

Molnár László és Koltay Dorottya Szonja 
 

Király György 
 
 
 
 



A kiállítást, a művészeket és a műveket Lóska Lajos, az Új Művészet folyóirat szerkesztője 
méltatta. 

 
A 2021-es tárlat jelentőségét az adta, hogy az ünnepélyes megnyitó keretében, Mirkóczki Ádám, 
Eger Megyei Jogú Város polgármestere köszöntője után aláírásra kerül a már 53 éves múltra 
visszatekintő Egri Országos Akvarell Triennálé jövőjét biztosító hármas megállapodás Eger 
Megyei Jogú Város, a Magyar Vízfestők Társasága és a Dobó István Vármúzeum képviselői által. 
 
A hármas megállapodásban a felek az alábbi vállalásokat tették: 
– Eger Megyei Jogú Város, mint egyetlen országos jelentőségű kortárs képzőművészeti 
rendezvényét, az Országos Akvarell Triennálét a város kulturális életében előremutatónak és 
fontosnak tartja, megvalósítását támogatja, magáénak tudja és vállalja, hogy közreműködik a 
helyszín biztosításában, lehetővé téve így az országos művészeti életben való jelenlétet. 
– a Magyar Vízfestők Társasága vállalja, hogy szakmai kapcsolataival előmozdítja a 
rendezvény országos elismertségét és részt vesz a lebonyolításában, segítve az egri múzeum 
munkatársainak szervező és szakmai munkáját. 
 

 
Ringert Csaba igazgató (DIV) – Lobler Ferenc festőművész (MVT) – Mirkóczky Ádám polgármester 

 
– a Dobó István Vármúzeum továbbra is fő koordinátora a rendezvénynek, kapcsolatot tart 
a művészekkel, a díjalapítókkal, szaksajtóval, partnerintézményekkel, szervezi és rendezi a 
kiállítást. A rendezvény megvalósítása érdekében pályázatokat nyújt be. A magyar kortárs 
akvarell festészet jelentős darabjaiból gyűjteményt épít országos gyűjtőkörrel. A művek 
bemutatásával hírét viszi a magyar kortárs akvarellművészetnek. 

A megállapodás elősegíti a kiállítás-sorozat jövőbeni folyamatosságát, hogy Eger továbbra 
is az „akvarell városa” lehessen úgy a művészet-szakmai körökben, mint a művészetet kedvelők 
számára.  



 
 
 
 



Kapcsolódó kiállítások 
 

 



Kirajzás 
 
A IV. Országos Akvarell Triennálén hagyomány, hogy mindig kapcsolódik hozzá néhány kiállítás. 
Most is látható volt az előző Országos Akvarell Triennálé nagydíjasának, Kótai Tamás Munkácsy 
Mihály-díjas festő- és grafikusművész kiállítása.  

Kótai Tamás 1981–1986 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt. 1983-tól 
kiállító művész. 1985 óta tagja a Művészeti Alapnak. Egy évvel később tagja lett a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiójának is. 1992 óta a Magyar Grafikusművészek Szövetségének tagja. 1996-
ban a Vajda Lajos Stúdió tagjává választották. 2002 óta a Magyar Festők Társaságának tagja. Az 
1974 és 2002 között Szentendrén alkotó művész jelenleg Mezőszemerén lakik. 2007 óta az egri 
Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Tanszékén és jogutódjain tanít. 2007–2008-ban a 
Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra Tanszékén is oktatott. A 80-as években visszafogottan 
színes, álomszerű, vízionárius, organikus képi világot alakított ki, majd az elemek redukciója 
során egy szigorúbb, letisztultabb síkfestészetig jutott el. Motívumai a magyar népművészet, a 
keleti művészetek, az indián kultúra, a prehisztorikus művészet formáit idézik, azonban egyikhez 
sem kapcsolódnak közvetlen módon, a kulturális örökség emlékeit mintegy ösztönösen 
letapogató festményeinek, rajzainak „mágikus realizmusa” a művészet egykori közösségi 
jellegének megidézésével ellenpontozza a művészi alakítás szubjektív mozzanatait. Nagy T. 
Katalin katalógus-tanulmányából idézve: „2021-ben, a díjnyertesnek járó kamarakiállításon 
bemutatott új művek meglepetéssel szolgáltak. Azt már megszokhattuk, hogy Kótai rajzos 
grimoire-ja állandóan változik, az egymásból forrásozó motívumok azonban eddig a síkban 
maradtak. Bár a térmélység érzékeltetésével, sőt fokozásával már sokszor kacérkodott a művész; a 
díjnyertes sorozat fekete „lyukai” is azt a hatást keltették, hogy a képfelület egyes részei nyitottak 
a végtelen térbe. A változás most azonban radikális; árnyékvetésre képes objektek születtek az 
addig csak síkban létező jel-lényekből. Nevezhetnénk őket térrajzoknak, hiszen valóban kiléptek a 
térbe, a fal előtt lebegnek. A fal síkja még emlékeztet a papír síkjára, de a térbe szakadt alakzatok 
immár tapintható valósággá lettek. A formák szabadon áramlanak a síkból a térbe, a térből a síkba, 
szétszóródnak a teremben, az akvarell kompozíciók által diktált ritmusban. Ez az új létforma, a 
szobrászat határmezsgyéjére sodorta a grafikákat.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



„Festői utazások” – 19. századi magyar festők itáliai akvarelljei (Ziffer Sándor Galéria) 
 
Az országos kortárs kiállítás idején a rendezők a kezdetek óta igyekeztek valamilyen történeti 
csemegével kedveskedni az akvarellt művelőknek és szeretőknek. Így hagyományosan egy-egy 
történeti kiállítás is kapcsolódott a kortárs eseményhez (pl: Bornemissza Géza, Ferenczy Béni, 
Vaszary János, Szőnyi István, Bene Géza, Veszelszky Béla, Ámos Imre, Korniss Dezső… 
akvarelljeinek bemutatása) – több esetben a Magyar Nemzeti Galéria közreműködésével. 

A IV. Országos Akvarell Triennáléhoz a Vármúzeum fenntartásában lévő, felújított, 2021. 
július 23-án újra megnyitott Ziffer Sándor Galériában (Kossuth Lajos utca 17.) volt megtekinthető 
a „Festői utazások” – 19. századi magyar festők itáliai akvarelljei című kiállítás. Az exkluzív 
válogatásban az Egri Képtárban őrzött Kovács Mihály akvarellek mellett Müller János Jakab, id. 
Markó Károly, Barabás Mikós és Libay Károly Lajos Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti 
Galéria Grafikai gyűjteményéből kölcsönzött vízfestményei voltak megtekinthetők.  

 

 
Az egri régi képtári anyagban jelentős mennyiségben van jelen Kovács Mihály (Abádszalók, 

1818 – Budapest, 1892) historikus festőnk életműve, mely 17 db, zömében az 1840-es években 
Itáliában készült akvarellt is tartalmaz. Ezeket az akvarelljeit időszakos jelleggel mutattuk be a 
triennálé csatolt kiállításaként, melyek egyszerre lehetnek inspiráló művek a kortárs akvarellisták 
számára és adhatnak képet a 19. század első felében emancipálódott magyar akvarellfestészet 
kiemelkedő időszakáról. Ezek a leginkább Rómában készült tájképecskék és viselet-ábrázolások 
párhuzamba állítható a kortársak – a fent említett alkotók – Itáliában készített akvarelljeivel. 
Szeretettel ajánlottuk e nem mindennapi válogatást a látogatók figyelmébe, hiszen a kortárs 
alkotók is gyakran utalnak vissza, a kezdeti gyökerekre. „Az akvarellfestészet 19. századi 
felvirágzásának előzményeit rendszerint az angol vízfestőkig vezeti vissza a művészettörténet, a 
vízfestékkel való alkotás azonban több évszázados, sőt évezredes múltra tekinthet vissza. Ezzel a 
tradícióval szinte magától értetődő, ha az akvarellezést nem csupán festésmódnak, hanem egyben 
világnézetnek is tekintik azok, akik művelik vagy kutatják ezt a technikát. … Az Itália-utazás 
mintegy száz évnyi jelensége az európai kultúrtörténet egyik legérdekesebb fejezete; a 19. század 
elején a születőben lévő magyar művészet képviselői közül többen is eljutottak olasz földre, hogy 



részt vegyenek ebben a közös európai „mozgalomban”, amely hosszú időn keresztül meghatározta 
a kontinens művészetét és amely a tájképfestészet jövőjének szempontjából alapvető jelentőségű 
volt.” – írja Hessky Orsolya művészettörténész (MNG) a triennálé katalógusában.   

A kiállítást Mirkóczki Ádám polgármesteri köszöntője után Lengyel László, a 
Szépművészeti Múzeum nyugalmazott művészettörténésze nyitotta meg a Fények és árnyak – 
az Egri Képtár legszebb tájképei című kiállítással együtt. 
 

 



 



 

 

 
 
A rendezvény kurátora H. Szilasi Ágota, a Dobó István Vármúzeum művészettörténésze. 
Munkatársa Bíróné Molnár Csilla gyűjteménykezelő volt. 
A IV. Országos Akvarell Triennálé és csatolt kiállításai 2021. szeptember 30-ig voltak 
megtekinthetők. A rendezvény nem jöhetett volna létre a Nemzeti Kulturális Alap ismételt 
(immár három évtizedes) támogatása nélkül. A támogatást elsősorban a kiállító tér 
előkészítésére, a kiállítás kivitelezésére, installációs anyagok beszerzésére, a műtárgyak 
szállítására, a történeti kiállítás műveinek kölcsönzési díjára, biztosítására, keretezésére, a 
kiállítási kreatívok, reklámanyagok tervezésére és nyomtatására, a katalógus előkészítésére – 
fordítás, lektorálás, grafikai tervezés, közlési díj… -, illetve a nyomdaköltségre fordítottuk. 
 
A tárlat eseményeiről folyamatosan tájékoztatott a sajtó, kiemelendő az Új Művészetben (32. 
évf. 9. szám – 2021.) megjelent szakmai méltatás, Lóska Lajos írása Víz és festék címmel. 



http://var.egeradvent.hu/latogatoknak/programok/hirek/462-iv-akvarell-triennale-felhivas 

 



https://www.egrivar.hu/public/editor/Dokumentumok/Ki%C3%ADr%C3%A1s_Akvarell_Trienn%C3%A1

l%C3%A9.pdf 

 

 

 

https://www.miskolcigaleria.eu/iv-egri-orszagos-akvarell-triennale-felhivas/ 

 

https://www.egrivar.hu/public/editor/Dokumentumok/Ki%C3%ADr%C3%A1s_Akvarell_Trienn%C3%A1l%C3%A9.pdf
https://www.egrivar.hu/public/editor/Dokumentumok/Ki%C3%ADr%C3%A1s_Akvarell_Trienn%C3%A1l%C3%A9.pdf


http://www.mke.hu/node/40752 

 

https://osztondij.mma-mmki.hu/hirek-esemenyek/iv-orszagos-akvarell-triennale-4282 

 



 

 

http://www.tveger.hu/2021/07/27/uj-megallapodas-szuletett-az-akvarell-triennale-jovojerol/ 

  

 

https://egriugyek.hu/eger-ugye/attetszo-vilag-megnyilt-a-iv-egri-orszagos-akvarell-triennale 

 

 



 



 

 



 

https://kultura.hu/megnyilt-az-egri-orszagos-akvarell-triennale/ 

 



 

 



https://www.facebook.com/events/kepes-int%C3%A9zet-kort%C3%A1rs-m%C5%B1v%C3%A9szeti-

k%C3%B6zpont-eger/iv-egri-orsz%C3%A1gos-akvarell-trienn%C3%A1l%C3%A9/796722510902705/ 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



https://librarius.hu/2021/07/25/megnyilt-az-egri-orszagos-akvarell-triennale/ 

 

 

http://www.tveger.hu/2021/07/28/uj-muveszeti-tartalmak-es-formak-az-akvarell-triennalen 

 

https://librarius.hu/2021/07/25/megnyilt-az-egri-orszagos-akvarell-triennale/


 

https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/attetszo-vilag-%E2%80%93-akvarell-triennale-

egerben 

 

 

 

 

 

file:///G:/STORE%20N%20GO/Akvarell%20Trienn%C3%A1l%C3%A9%20IV/P%C3%A1ly%C3%A1zat/Bes

z%C3%A1mol%C3%B3/L%C3%B3ska%20Lajos%20-%20EPA03024_uj_muveszet_2021_09_40-42.pdf 

Új Művészet - 32. évf. 9. sz. (2021.) 

https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/attetszo-vilag-%E2%80%93-akvarell-triennale-egerben
https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/attetszo-vilag-%E2%80%93-akvarell-triennale-egerben


 



 

 

 

 



 

 

 


