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darasi József, Reinartz-Havas Anikó, Réti András, Csaba Pál 
személyében.

Az első helyezést a 78 éves Motoaki Fujimoto kapta Ja-
pánból, egy saját nevére készített ex libriséért, mely modern 
kialakításával, a vörös-fekete-fehér színek kontrasztjával 
hívta fel magára a zsűri figyelmét. A legjobb portré díját a 
fiatal lengyel Michał Pisiałek nyerte, akvaforte technikával 
készített, buborékat fújó hippit ábrázoló alkotásával. A japán 
Shen Yanxiang részére a kínai Gulian Qiu a legjobbnak ítélt 
dombornyomású ex librist készített, a végtelenbe kanyargó 
lépcsővel. Kiemelkedett még a legjobb mélynyomású, Csend 
című lappal a lett Sergejs Kolecenko, a legérdekesebb digitális 
grafikával a lengyel Grzegorz Izdebski. Utóbbi grafika Magda 
Mitka nevére készült ex libris, sisakos madár ábrájával.

A katalógusban együtt szerepel a klasszikus és a modern, a 
reális és az elvont, a figurális és a nonfiguratív. A komoly té-
mák, a kiemelkedően sok portré mellett a humor és a groteszk 
is szerepet kap: találkozhatunk repülő elefántokkal, malacon 
menetelő katonával, mosolygó paradicsommal, különleges át-
változásokkal, metamorfózisokkal.

A magyar grafikusok alkotásai nem kerültek be a váloga-
tásba, műveik a felsorolás szintjén szerepelnek a katalógus 
hátuljában. A beküldött kisgrafikák közül kiemelem Hava-
si Tamás ex libriseit Havasi Dóra, Dudics Mónika, Chrenko 
Víťazoslav nevére, ill. Réti András Réti Máté nevére szóló két 
ex librisét. Örömmel üdvözöljük a magyar ex libris nemzetkö-
zi előfordulását, és reméljük, két év múlva talán többen kedvet 
kapnak arra, hogy a belgiumi pályázaton részt vegyenek.

Vasné Tóth Kornélia

EGYESÜLETI HÍREK

A KBK Egyesület 2015. évi pénzügyi beszámolója
Áthozat 2014. évről bankban, folyószámlán: .....   40.020.Ft
Áthozat 2014. évről bankban lekötött betét ........  1.250.000 Ft
Áthozat 2014. évről kézipénztárban: ..................   79.078.Ft
Nyitó pénztárkészlet összesen .............................  1.369.098 Ft

2015. évi pénzmozgások:
Bevételek:
Tagdíjak, adományok: .........................................   254.136 Ft
Kamatok: .............................................................   8.290 Ft
Támogatás: ..........................................................   0 Ft
Bevételek összesen: ............................................   262.426 Ft

Kiadások:
Banki költségek: ..................................................   12.072 Ft
Kisgrafika folyóirat:  ...........................................    151.152 Ft
Postaköltségek: ...................................................   78.820 Ft
Egyéb: .................................................................   14.587 Ft
Kiadások összesen: .............................................   256.631 Ft
Tőkeváltozás: ......................................................   5.795 Ft

Átvitel 2016. évre bankban, folyószámlán: ........   16.280 Ft
Átvitel 2016. évre lekötött betét ..........................  1.250.000 Ft
Átvitel 2016. évre kézipénztárban: .....................   86.850 Ft

Gy. Szabó Béla fametszete, X1, 125×60 Imets László fametszete, X2, 125×65
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Kiállítási felhívás

A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési 
Egyesület az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójának 
tiszteletére kiállítást rendez 2016 őszén.

A kiállítás címe:
Forradalmak és szabadságharcok Magyarországon.

Nemcsak az egyesületünkbe tartozó gyűjtő és grafikus tagtár-
sainktól várjuk ezekbe a témákba tartozó kisgrafikai lapokat, 
hanem a felhívás nyitott minden grafikus számára, akik az 
alábbi kiállítási feltételeket elfogadják. A beérkezett műveket 
az egyesület művészeiből álló zsűri bírálja el. Árzsűrizés nem 
történik, minden mű magántulajdonként, értékmeghatározás 
nélkül szerepel.

A tárlatra szánt lapokat ajánlott postai küldeményként 
2016. augusztus 15-ig kérjük beküldeni az következő címre: 
Ürmös Péter 1114 Budapest, Fadrusz u. 26/A

A borítékra kérjük ráírni: KBK – őszi kiállítás; valamint 
kérjük feltüntetni: „Nem összehajtani”.

A kiállításon való részvétel a kiállítási feltételek elfogadá-
sát jelenti.

Kiállítási feltételek:
A grafikai mű témájának kapcsolódnia kell a magyar törté-

nelem forradalmaihoz és szabadságharcaihoz. Minden kisgra-
fikai műfaj (ex libris, emléklap, hommage-lap stb.), valamint 
minden – a nyomatok létrehozására alkalmazott – sokszorosító 
és számítógépes tervezőgrafikai eljárás elfogadott. A grafikai 
mű mérete nem haladhatja meg a 15×15 cm-t, a papír pedig 
nem lehet nagyobb A4-es formátumnál. A nyomatot kérjük el-
látni a szabványos grafikai jelölésekkel (cím, technikai jelölés, 
sorszám, aláírás). A beadott művek hátán, vagy kísérőlevélben 
nyomtatott betűkkel kérjük feltüntetni a művész nevét, elér-
hetőségét, a mű méretét és technikáját, valamint keletkezési 
évét. Ugyanez vonatkozik a magángyűjteményekből származó 
archív lapokra is.

Postai vagy kezelési eljárásban történő sérülésekért az 
egyesület kártérítési felelősséget nem vállal.

A kiállítás megnyitójára minden alkotó, akinek a művét a 
zsűri elfogadta, meghívót kap. Akinek a műve nem került be-
válogatásra, azt az alkotó részére postán visszajuttatjuk.

A kiállítás végeztével a lapokat visszajuttatjuk, a kortárs 
grafikai anyagot a tervek szerint még vándorkiállításként be-
mutatjuk a későbbiekben. Amennyiben az alkotó nyilatkozik 
arról, hogy a nyomatokat nem kéri vissza, a művek a KBK 
archívumába kerülnek. Ezeket kivéve a vándorkiállítás végez-
tével a kiállított műveket visszapostázzuk.

36. Ex-libris kongresszus,
Vologda (Oroszország) 2016. aug.

Az előzetes program a FISAE honlapja szerint:
VIII. 22. hétfő: A résztvevők érkezése, regisztráció, a 

Kongresszus kiadványainak átvétele. Egész nap csere. Külön-
böző múzeumok kiállításainak megtekintése.

VIII. 23. kedd: Regisztráció, kongresszusi anyag átvétele, 
csere. Vologdai körutazás 15 óráig, találkozás a vologdai pol-
gármesterrel. 16 órakor a Kongresszus ünnepi megnyitója a 
Vologdai Művészeti Képtár központi kiállító termében.

VIII. 24. szerda: A kongresszus kiállításainak megtekinté-
se. Ex libris csere. Népi fesztivál a „Vologda Faluban”.

VIII. 25. csütörtök: A kongresszus kiállításainak megte-
kintése, csere, egész napos autóbuszos kirándulás a Kirillo-
Belozersky kolostorba.

VIII. 26. péntek: A kongresszus kiállításainak megtekinté-
se, csere, fesztivál a  Semenkovói építészeti és néprajzi múze-
umban (Vologda közelében) 14 óráig. 16 órakor a Kongresszus 
küldötteinek hivatalos találkozója. 19 órakor gála vacsora.

VIII. 27. szombat: Utolsó látogatások, csere, a résztvevők 
távozása.

További részletek: http://ru-nsel.ru
E-mail: rus.nsel@gmail.com
További információk: 1147-ben történt alapítása óta a vá-

ros a Vologdai Körzet közigazgatási, kultúrális és tudományos 
központja. Gazdag történelmi hagyományai vannak. A leg-
nagyobb orosz város, ahol a kőépületek mellett fából készült 
épületek vannak csodálatos harmóniában. Lakosainak szá-
ma több mint 300 000. Moszkvától 460 kilométerre fekszik, 
Szentpétervártól 658 km-re van. Még további sok érdekesség 
tudható meg a honlapról.  P. L.

Csiby Mihály linómetszete, X3, op. 176 (1981), 110×80Moskál Tibor grafikája (1997), 70×70


