Luther kincse: hálózat
NEMZETKÖZI MAIL ART KIÁLLÍTÁS
Református Gyülekezeti Ház; Hernádkak, 2017. szeptember 3.
Miskolc-Avasi Református Gyülekezet, Avasi harangtorony, 2017. szeptember 15.
Hernádkak, 25. Önök kerték Spanyolnátha Kertfesztivál, 2017. december 2.
Luther Márton 95 tételében több kincsről és azokhoz köthető hálókról/hálózatokról is beszél: az egyház, az evangélium
kincséről is. A kiállítás Luther kincsét járja körbe: mit hagyott az utókorra a tételek megfogalmazója? Hogyan látja a ma embere
földrajzi környezettől, felekezeti hovatartozástól függetlenül ezt az örökséget? A küldeményművészeti kiállítás a világ mail art
művészeit hívja közös munkára: kérjük, hogy ki-ki a saját hagyományai, ismeretei, országainak szokásai szerint fogalmazza meg
a reformáció ötszáz éves történetének jelentőségét, hajtson fejet Luther Márton történelmi cselekedete előtt.
A kiállítás nyílt, azon bárki részt vehet.
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A tárlaton kizárólag postán küldött, kifejezetten erre a kiállításra készült művek vehetnek részt. Mail artnak tekintjük a postán,
fedetlenül feladott két- vagy háromdimenziós műalkotásokat, és a borítékokba (ill. bármilyen csomagolásba) tett műveket is.
Alakjuktól, méretüktől, anyaguktól függetlenül kiállítjuk a reformáció témaköréhez kötődő, bármilyen technikával készült
alkotásokat. Darabszám nem korlátozott. Az alkotókat arra biztatjuk, hogy a mail artok díszítő funkciójául minél több olyan postai
kelléket, ill. különszolgáltatást (látványos bélyegek, elsőbbségi, ajánlott) vegyenek igénybe, melyek a látvány szerves részét
képezik. Az alkotók postai és ímélcímét kérjük feltüntetni a küldeményekben. A kiállításról fotódokumentációt a Spanyolnátha
művészeti folyóirat közöl. A művek a Marcelland Nemzetközi Művészeti Gyűjtemény tulajdonába kerülnek.

Postacím: Spanyolnátha, 3504 Miskolc, pf.: 77.

Beérkezési határidő: 2017. augusztus 15.

A kiállítás-sorozat első rendezvényét a Hernádkaki Református Egyházközség közösségi házába tervezzük. A tárlat anyagát ezt
követően a miskolci Avasi református templom felújított harangtornyában mutatjuk be. A sorozatot Hernádkakon, a jubileumi, 25.
Önök kerték Spanyolnátha Kertfesztiválon zárjuk. A rendezvényeknek mindeközben — s már a kiállítás-sorozat kezdése előtt is —
több helyszínen lesznek kísérő programjai: a Spanyolnátha tiszaörs-fürdői műhelytáborában, a miskolci Színészmúzeum—Tháliaházban, a hernádkaki Sprint Tanodában és a Nemzetközi Mail Art Művésztelepen, a miskolci, avasi borpincékben többek között
múzeum- és művészetpedagógiai foglalkozások, koncertek, felolvasások, előadások színesítik majd a „Luther kincse: hálózat”-ot.
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