
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Győr- Moson - Sopron Megye Önkormányzata, 

a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, 

MANK - Képző- és Iparművészeti Lektorátus, 

a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 

és a Soproni Múzeum 
 

2013. június 23. – augusztus 4. között rendezi meg a 

 

XIX. Országos Érembiennálét 

 

a soproni Lábasházban (Sopron, Orsolya tér 5.) 
 

 A Rendező Bizottság ezúton kéri fel az alkotóművészeket a részvételre. A 

tárlat – az eddigi hagyományoknak megfelelően – bemutatási lehetőséget biztosít a 

magyar éremművészet legújabb eredményeinek és sikeres kísérleteinek. 

 A Rendező Bizottság szívesen fogadná az Eötvös József (1813–1871), a 

Gárdonyi Géza (1863–1922), a Szakál Ernő (1913–2002) és a Weöres Sándor (1913–

1989) évfordulók alkalmából készített érmeket.  

 A kiállításon részt vehet minden alkotóművész, aki tagja a Magyar 

Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek és 

Iparművészek Szövetségének, a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületének, a Fiatal 

Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek, illetve művészeti felsőoktatási intézmény 

hallgatója.  

Beküldhető: maximum 8 darab, 2 évnél nem régebben készült érem (a sorozat 

minden darabja külön éremnek számít, kétoldalas érmek esetében minden oldal külön 

érmet jelent). Befoglaló maximált méret: 150 x 150 x 150 mm. 

 Az állványra vagy táblára szerelt, installált érmeket nem tudjuk kiállítani. Az 

érmek beadása: 2013. április 15-16. (hétfő-kedd, 9-15 óráig). Az érmek visszaadása: 

2013. április 22-23. (hétfő-kedd 9-15.00 óráig). (Aki ebben az időpontban a 

kiállításra szánt anyagát nem viszi el, azt csak a kiállítás bezárása után teheti meg.) 

 

Begyűjtés és visszaadás :  MANK Képző- és Iparművészeti  Lektorátus  

1014 Budapest I. Úri u. 54-56. 
 

A biennálén a korábbi évek hagyományához híven több díj kerül átadásra.  

 

A mellékelt adatlapot kérjük, kitöltve hozza magával! 

 

A biennáléval kapcsolatos kérdések esetén Nemes András (Tel: 99-311-327, e-mail: 

nemand1960@gmail.com) és Vasas Edit (Tel: 06/1 356-74-44/122 mellék, e-mail: 

edit.vasas@alkotomuveszet.hu, lektoratus@lektoratus.hu) adnak felvilágosítást. 

 

Sopron, 2013. március 18.  

Országos Érembiennále Rendező Bizottsága 

mailto:edit.vasas@alkotomuveszet.hu
mailto:lektoratus@lektoratus.hu


 

Adatlap 

 

név: ...................................................................................................................................................  

születési hely……………………………                      …..….év…  …………………….hónap...…..nap 

lakcím: ..............................................................................................................................................  

tel (mobil is): .....................................................................................................................................  

e-mail: ...............................................................................................................................................  

 

A Soproni Érembiennále pályázatára beadott érmek: 

           cím (esetleg angolul is)         évszám             anyag             technika            méret (mm) 

1. ......................................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................................  

3. ......................................................................................................................................................  

4. ......................................................................................................................................................  

5. ......................................................................................................................................................  

6. ......................................................................................................................................................  

7. ......................................................................................................................................................  

8. ......................................................................................................................................................  

 

Az utolsó két-három év 

Jelentősebb kiállításai (egyéni és csoportos) (év, kiállítóhely, város): 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Művésztelepei (év is): 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Díjai, kitüntetései (év is): 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  



Nyilatkozat: 

 
A kiírási feltételeket elfogadom, az adatok felhasználásához, publikálásához ellenszolgáltatás 
nélkül hozzájárulok. 
 
Dátum: 2013 
 
 
  ...............................................................  
 aláírás 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

A Biennále pályázatára ............ db érmet átvettem. 
 
Dátum: 
 
 
  ...............................................................  
 aláírás 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
A Biennále pályázatáról kimaradt .............. db érmet rendben visszakaptam. 
 
Dátum: 
 
 
  ...............................................................  
 aláírás 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
A Biennálén kiállított ............. db érmet rendben visszakaptam. 
 
Dátum: 
 
 
  ...............................................................  
 aláírás 

 


