Tornyai Janos Muzeum as Kozmiivelodesi Kozpont
6800 H6dmez6v8sarhely
Dr. Rapcsak Andras ut 16-18.
Tel./Fax.: 06 62 242 224
Szakmai beszamolo
a 61. Vasarhelyi Oszi Tarlat
megrendezesere es katalogus kiadasara
elnyert palyazat elszamolasahoz

2014-ben a Tomyai Janos Muzeum, mint a H6dmezovasarhely Megyei Jogu- Varos
Onkormanyzata fenntartasaban es tulajdonaban miikodo intezmeny palyazott az NKA
Vizualis Miiveszetek Kollegiumahoz a 61. Vasarhelyi 6szi Tarlat megrendezesere, illetve a
katal6gus elkeszitesere. Palyazatunkat aZ NKA 2.500.000 HUF vissza nem teritendo
tfunogatasban reszesitette, melyrol a 3906/11198 szamu palyazati azonosit6ju szerzodes
rendelkezik.
A vasarhelyi Gulius 21-25.) es a budapesti Gulius 28.) begyiijtes utan aZ anyag
zsiirizesere az Alfoldi Galeriaban keriilt sor 2014. augusztus 6-7-8-an (szerda-csiitortokpentek). Az Elokeszito Bizottsag dontese ertelmeben 2014-ben harom napos volt az anyag
valogatasa. Az elso napon keriilt sor a kiallitasra felkert alkot6k miiveinek valogatasara, majd
a masodik napon a magukt61 jelentkezok miiveit biralta el a szakmai testiilet. Nyolcadikan
zajlott a dijzsiiri.
A tizenket tagu zsiiri tagjai a kovetkezo szakemberek voltak: Keri Laszl6, Kovacs
Peter es Kurucz Istvan Andras festomiiveszek, Szurcsik J6zsef grafikusmiivesz, Nagy Attila
es Szab6 Tamas szobraszmiiveszek, Probstner Janos iparmiivesz, Hegediis Dekany Magdolna
ny. kulturalis referens, valamint Nagy Imre, Pogany Gabor, Sturcz Janos es Szab6 Noemi
miiveszettorteneszek. A szakmai testiilet megfeszitett munkatemp6ban vegezte az anyag
valogatasat, ugyanis ebb en aZ evben 345 miivesz osszesen 812 miivet adott be az 6szi
Tarlatra. Ebbol a zsiiri 155 miivesz 213 miivet valasztotta ki.
2014-ben is a kiallitast Dr. Nagy Imre miiveszettortenesz, a Tomyai Janos Muzeum
igazgat6ja rendezte meg az Alfoldi Galeria tiz foldszinti termeben es a folyos6kon. A kiallitas
megepiteset a Tomyai Janos Mtizeum es Kozmiivelodesi Kozpont installatorai, Donka Gabor,
Morvay Tamas, Szonyi Peter vegezte, Csordas Laszl6 nyugdijas installator es egy kozcelu
foglalkoztatottakb61 al16 kisebb csapat segitette.
A 61. Vasarhelyi 6szi Tarlat iinnepelyes megnyitasara jelentos media- es
kozonsegerdeklodes kozepette keriilt sor 2014. okt6ber 5-en, deli 12 6rakor. Koszontot
mondott Almasi Istvan polgarmester, Lazar Janos miniszter, orszaggyiilesi kepviselo, mig a
szakmai megnyit6t Fabenyi Julia miiveszettortenesz, a Ludwig Muzeum igazgat6ja mondta. A
megnyit6 kereten beliil keriilt sor a dijak es munkajutalmak atadasara is. A kiallitas fodijat, a
Tomyai-plakettet Szab6 Abel festomiivesz kapta, mig a yarOS es a Magyar Miiveszeti
Akademia altaI kozosen alapitott Rudnay Gyula Miiveszeti Osztondijat Szab6 Klara Petra
festomiivesz kapta. Ezeken kivUI tizenhet tovabbi dij es egy munkajutalom keriilt kiosztasra.
Az NKA-t61 elnyert palyazati osszeget a kiallitas megval6sitasara, illetve a katal6gus
elkeszitesere es annak nyomdakoltsegere forditottunk.
NKA tamogatasb61 keriilt kifizetesre a miitargyszallitas koltsegei, a katal6gusban
publikaland6 miitargyfot6k miitargyfot6zasai (kiilon megbizassal a plasztikak, illetve a
festmenyek es grafikak), valamint a katal6gus grafikai tervezese. Vegezetiil a nyomdai
kivitelezest a h6dmezovasarhelyi Norma Nyomdasz Kft. vegezte es 800 peldanyt keszitett a

katal6gusb61. A katal6gus arculatat es formatumat ebben az evben Szant6 Mira Judit
grafikusmuvesz tervezte, aki megtartva az A4-es nagysagot, ezuttal fekvo fonnatummal es
szamos szfunos grafikai elemmel ujitotta meg e nagy multu kiallitas evenkent publikalt
dokumentumat.
A kiallitast ket h6napos nyitva tartas alatt kozel otezren tekintettek meg.
A Tomyai Janos Muzeum es Kozmuvel6desi Kozpont ezuton is koszoni a Nemzeti
Kulturalis Alap Vizualis Miiveszetek Kollegiumanak a tamogatast, mely jelentos mertekben
jamlt hozza, hogy a jubileumat iinnepl6, nagy hagyomanyU Vasarhelyi Oszi Tarlat sikerrel
keriiljon megrendezesre 2014-ben.

H6dmez6vasarhely, 2015. febmar 25.
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