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A hagyomanyos figurativ muveszet legautentikusabb kiallitasa a H6dmez6vasarhelyen,
intezmenylink aHal evr61 evre megrendezett, okt6ber els6 vasamapjan nyil6 es b6 ket h6napig
latogathat6 Vasarhelyi Oszi Tarlat es annak kiser6 kiallitasai.
A Vasarhelyi Oszi Tarlat Wbb mint hat evtizedes fennallasa peldatlan a magyar kiallitasi
gyakorlatban. Tavaly immar 62. alkalommal keriilt megrendezesre ez az orszagos gylijt6koru
evenkenti kiallitasi seregszemle. Egyediseget Wretlen hagyomanya, folyamatossaga, magas
szakrnai szinvonala, valamint az adja, hogy valamennyi kepz6muveszeti ag kepviselteti magat
a kiallitason.
Intezmenyiink nem csupan a 62. Vasarhelyi Oszi Tarlat megrendezesere es kata16gusara
paIyazott, hanem a tarlattal parhuzamosan, az el6z6 evi tarlat dijazott muveszeinek (Szab6 Abel
Tomyai-plakettes fest6muvesz, Szab6 Klara Petra, Rudnay Gyula Muveszeti OszWndijas
kepz6muvesz es Szakszon Imre Fiatal Fest6k Niv6dijas alkot6) egyeni kiallitasainak
megrendezesere is. Az 6szi h6napok a kortars kepz6muveszetr61 sz61nak H6dmez6vasarhelyen:
az Alfoldi Galeriaban az aktuaIis tarlatot, azaz a hazai kortars muveszet legjavat, a Tomyai
Janos Muzeumban pedig a f6dijas es a fiatal kitiintetett alkot6k egyeni kiallitasait lathattak
egyiitt a muveszetkedvel6k.
MEGV ALOSUL T KIA.LLiT A.SOK
Jegviragok - Szabo Klara Petra Rudnay
egyeni kiallitasa
Id6pont: 2015. 09. 27. - 2016.01. 31.
Helyszin: Tomyai Janos Muzeum

Gyula Miiveszeti

osztondijas

kepzomuvesz

Jegvirag akkor jon letre, amikor egy helyiseg meleg levegoje az ablakiiveghez aramolva
lehul es a vizgoz megfagyva jegkristalyokat
kepez - szol a kozismert fIzikai jelenseg
magyarazata.
Szabo Klara Petra Rudnay-dijas
festomuvesz szeptember
27-en, a
hodmezovasarhelyi
Tornyai Janos Muzeumban
nyilt kiallitasan bemutatta,
mikent
valnak lathatova a megfagyott viz kristalyai es hogyan rogziti a tus e mintazatokat a
papiron.
A 61. Vasarhelyi Oszi Tarlat Rudnay Gyula Muveszeti OszWndijat elnyert Szab6 Klara Petra
2009-ben vegzett grafikai tervezes szakon a Nyugat-Magyarorszagi Egyetem Iparmuveszeti
tagozatan. Mar egyetemi tanulmanyai alatt eldonWtte, hogy az alkalmazott muveszet helyett a
kepz6muveszetet valasztja. 2007 6ta kiallit6 muvesz, a Vasarhelyi Oszi Tarlatok alland6

resztvev6je, amelyen szamos dijban es munkajutalomban reszesiilt. A vasarhelyi alkot6
rezidencia programokon, muvesztelepeken es muveszeti osztOndijak reven megfordult
Hollandiaban, Angliaban, Csehorszagban, Daniaban, Esztorszagban, de eljutott a Tavol-Keletre
is. Nagy Imre muveszettOrtenesz ugy fogalmazott r6la, hogy lelemenyes, kiserletez6 hajlamu
muvesz, akinek egyik legmeglep6bb mucsoportja az a negy darabos installaci6 volt, mel yet a
hatvanadik Oszi Tarlaton mutatott be.
Szab6 Klara Petranak el6z6 del-koreai osztOndija soran tunt fel az ottani jegviragok
magyarorszagit61 elter6 rajzolata. Ez inspiralta a viz kristaIyos szerkezenek "foglyul ejtesere",
amelynek technikajat a Tavol-Keleten fejlesztette ki, majd itthon egyre nagyobb feliileteken
alkalmazta. Kiserletei bizonyitottak, hogy a kristalyosodas fligg a kiilOnboz6 min6segu
vizekt61: mas-mas formakat hoz letre az es6b61, a tavakb61, a foly6kb61 vagy a csapb61
szarmaz6 viz. A mintegy husz mub61 a116 kiallitasi anyag a vilag ket terfelen kialakul6
jegvinigosodast olyan mintazatokkal szemlelteti, melyek a legfinomabb vonalrajzu rezkarcokat
es reszmetszeteket idezik.
A Jegviragok dmu kiallitas szeptember 27-en, vasarnap delben nyilt meg a Tornyai Janos
Muzeumban. Az esemenyen koszont6t mondott Vag6 Janos telepiilesi kepvisel6, a tarlatot
Somosi Rita muveszettortenesz, a Viltin Galeria menedzsere nyitotta meg. Szab6 Klara Petra
kiilonlegesen finom kidolgozasu alkotasait 2016. januar vegeig tekinthette meg a
muveszetkedvel6 kozonseg a h6dmez6vasarhelyi muzeum emeleten.
A tarlat latogat6szama: kb. 2800 f6
Szakszon Imre: barmi barhol
Id6pont: 2015. 10.01. - 2015. 11. 15.
Helyszin: Tornyai Janos Muzeum
"Szakszon Imre megfestett tajai olyan idopillanatot ragadnak meg, amikor a
termeszetben egy lelegzetvetelnyi idore megall a levego" - jellemezte Nagy Imre
miiveszettortenesz,
muzeumigazgato a 61. Vasarhelyi Oszi Tarlat Fiatal Festok
Nivodijaval elismert alkotojanak miiveit. Az ifju festomiivesz kamara-kiallitasa oktober
I-jen 17 orakor nyilt meg a hodmezovasarhelyi Tornyai Janos Muzeumban.
A Vasarhelyi Oszi Tarlatok megujitasaban, folyamatos "frissen tartasaban" elengedhetetlen
szerepet jatszanak a fiatal, tehetseges muveszek, akik elismeresere ket, kimondottan ifju
alkot6knak sz616 dijat hozott letre H6dmez6vasarhely varosa. A Fiatal Fest6k Niv6dijara a
fels60ktatasi intezmenyek fest6 szakanak vegz6s hallgat6i palyazhatnak. Ezen elismeressel a
muvesznek onall6 kamara-kiallitasi lehet6seg is jar a Tornyai-muzeumban. Az otvenkilencedik
tarlat el6tt alapitott niv6dij kedvezmenyezettje az els6 evben Basa Anik6, 2013-ban pedig
Kovacs Kitti fest6muvesz volt.
A nyiregyhazi sziiletesu Szakszon Imre 20l2-ben vegzett a Magyar Kepz6muveszeti Egyetem
fest6 szakan, ahol mesterei Nagy Gabor, K6sa Janos, Nemere Reka es Wechter Akos voltak.
Rendszeres resztvev6je a kiilOnboz6 muvesztelepeknek es szimp6ziumoknak (Elesd, Miszla,
Mez6tfu stb.); 2013-ban elnyerte az UniCredit Tehetsegprogram osztOndijat es a Barcsay-dijat
is. Az alig tObb mint 15 festmenyt felvonultat6 kamara-kiallitas anyaga az ut6bbi harom ev
munkiib61 vaIogatva allitja a latogat6k ele Szakszon Imre fest6i munkassagat. PaIyaja kezdeten
kepeinek temajM muterembels6k es fest6kellekek adtak; jelen tarlatan azonban csupa olyan mu
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szerepel, amelyek a kUls6 k6myezet motivumaib61 valogatnak. Nagy Imre muveszett6rtenesz
szerint a festmenyek meghataroz6 elmenye az ember hianya, a meg6r6kitett varosreszletek
iiressege, amelyeket azonban erzekletesen ellensulyoz a miivesz a sokretuen megfestett
n6venyzettel es tajjal. A fiatal alkot6 kepeinek sajatos szinvilaga csak fokozza a taj magara
hagyatottsaganak erzeset. Szakszon Imre erzekiseget es sokretu fest6i eszk6ztarat leginkabb
talan egeszen kismeretu (1Ox 10 cm-es), dm nelkiili, csupan sorszamozott "kis kep" -ei mutatjak.
A "barmi barhol" dmu kiallitas okt6ber I-jen, csiit6rt6k6n 17 6rakor nyilt meg a Tomyai Janos
Muzeum emeleten. A megjelenteket Vag6 Janos telepiilesi kepvisel6 k6sz6nt6tte, a fiatal alkot6
muveit a palyatars Bader Ferenc fest6muvesz mutatta be hangfelvetelr61. Szakszon Imre
kamaratarlata november k6zepeig volt latogathat6 a vasarhelyi k6zgyujtemenyben.
A tarlat latogat6szama: kb. 1400 f6
62. Vasarhelyi Oszi Tarlat
Id6pont: 2015. 10.04. - 2015. 12.06.
Helyszin: Alf61di Galeria
Okt6ber 4-en, vasarnap delben nyilt meg a legnagyobb multra visszatekinto hazai kortars
kepzomiiveszeti kiallitas, a 62. Vasarhelyi Oszi Tarlat H6dmezovasarhelyen, az AlfOldi
Galeriaban. A megnyit6n koszontot mondott Almasi Istvan H6dmezovasarhely Megyei
Jogu Varos polgarmestere es Lazar Janos Miniszterelnokseget
vezeto miniszter,
orszaggyiilesi kepviselo. A tarlatot Szemadam Gyorgy Munkacsy-dijas festomiivesz, ir6,
a Magyar Miiveszeti Akademia elnoksegi tagja nyitotta meg.
A december 6-aig latogathat6 kiallitason 162 miivesz 252 alkotasat lathatta a nagyk6z6nseg. A
kiallitott alkotasok k6z6tt 135 festmeny, 50 grafika, 63 plasztika, valamint 4 egyeb, miifajilag
be nem sorolhat6 mii szerepelt.
A vemisszazson a klasszikus zene, a magyar nepzene es jazz muzsika sajatos 6tv6zetet jatsz6
vadonatuj vilagzenei formaci6, az Esszencia Zenekar lepett fel. Az egyiittes tagjai: Kacs6
Hanga Borbala, a Folszallott a pava nepzenei tehetsegkutat6 verseny enekes gy6ztese, Balogh
Kalman Emerton es Artisjus-dijas cimbalomrniivesz, Kunos Tamas, a Kossuth-dijas Csik
zenekar bracsamiivesze, Lakatos R6bert bracsamuvesz, a magyar nepzenei mozgalom jelent6s
kepvisel6je, valamint Bognar Andras, aki hosszu evekig a Magyar Nemzeti Tancegyiittes
b6g6se (is) volt.
Gaal J6zsefkepz6miivesz kapta a 62. Vasarhelyi Oszi Tarlat f6dijat, a Tomyai-plakettet, melyet
Lazar Janos Minisztereln6kseget vezet6 miniszter es Almasi Istvan, H6dmez6vasarhely
polgarmestere adott at az alkot6nak az Alf61di Galeriaban. A kiallitason 6sszesen tizenkilenc
elismerest osztottak ki, k6ztiik a H6dmez6vasarhely varosa es a Magyar Miiveszeti Akademia
altaI k6z6sen alapitott Rudnay Gyula Muveszeti Oszt6ndijat. Az egy even at jar6 tamogatast a
M6rocz Istvan grafikusmiivesznek Helte oda a tarlat zsiirije.
A Tomyai-plakettel minden evben a legsikeresebbnek itelt muvesz munkassagat ismerik el. A
62. Vasarhelyi Oszi Tarlat f6dijat elnyert Gaal J6zsef Munkacsy Mihaly-dijas fest6-, grafikuses szobraszmiivesz, miiveszeti ir6, a Magyar Kepz6miiveszeti Egyetem Fest6 tanszekenek
egyetemi docense. Tanulmanyait a "kepz6" grafikai szakan vegezte, ahol Raszler Karoly,
Kocsis Imre es Rozanits Tibor voltak a mesterei. 1993-6ta a Magyar Kepz6miiveszeti Egyetem

3

tanara. 1983-t6l rendszeresen szerepel hazai es killf6ldi kiallitasokon. Munkai helyet kaptak a
Magyar Nemzeti Galeriaban es szamos magyarorszagi muzeumban. Dolgozott a salg6tarjani es
a mak6i muvesztelepen. Gaal J6zsef muveszi vilagkepenek meghataroz6 motivuma az
egymassal ellentetes vilagkepek k6z6tti 6rl6des, "a mindenben val6 ketkedes gy6trelme" - irta
r6la Szab6 Noemi muveszettOrtenesz. Gaal vallja, hogy egy arcba kivanja t6m6riteni a remeny
es remenytelenseg eksztazisat. E muveszi celkituzes figyelhet6 meg a 62. Vasarhelyi Oszi
Tarlaton szerep16 Harom testver cimu alkotasan (is). Az ir6kent is tevekenyked6 alkot6nak
rendszeresen jelennek meg szepirodalmi es miikritikai irasai.
A Vasarhelyi Oszi Tarlat hazai kepz6muveszeti eletben betOlt6tt kiemelt jelent6seget ttikr6zik
az adomanyozott dijak. Az idei vemisszazson egy hijan 20 elismerest osztottak ki: a tarlat
f6dijaval jar6 Tomyai-plakettet Gaal J6zsef kepz6muvesz, a Rudnay Gyula Muveszeti
OsztOndijat, mellyel egy even at havi szazezer forint tamogatas es a nevad6 leszarmazottja altai
adomanyozott Rudnay rezkarc (is) jar, M6rocz Istvan grafikusmuvesz nyerte el. M6rocz 2014ben vegzett a Magyar Kepz6muveszeti Egyetem kepgrafika szakan (mesterei: Eszik Lajos es
Szurcsik J6zsef). Muveit egy cserepgyari munka ihlette: az ipari k6myezet, a gyari szerkezetek
jelennek meg finom es apr6lekos grafikai eszk6z6kkel kivitelezett alkotasain. A Magyar
Muveszeti Akademia altai felajanlott dijban Gallov Peter grafikusmuvesz reszesUlt, az Emberi
ErOforrasok Miniszteriumanak dijat Dob6 Bianka kepz6miivesz kapta. A kiallitas f6dijan tul
H6dmez6vasarhely varosa adja az Endre Belar61, valamint az Galyasi Mikl6sr61 elnevezett
dijakat is: el6bbi mesterdijat Nagy Attila szobraszmuvesz, ut6bbi niv6dijat Szvet Tamas
szobraszmuvesz vehette at. A fels60ktatasi intezmenyek fest6 szakanak vegz6s hallgat6i
szamara meghirdetett Fiatal Fest6k Niv6dijaban Bir6 Botond fest6muvesz reszesUlt.
Latogat6szam: kb. 4800 f6
A kiallitashoz a teljes kiallitas anyagot prezental6 ket nyelvu kata16gus keszUlt az alabbi
parameterekkel:
merete: a116A/4 (297x21 0 mm)
terjedelme: 159 oldal + 4 oldal borit6
belly: 150 gr/m2 matt munyom6
borit6: 300 gr/m2 matt munyom6
nyomas: 4 szin color
k6teszet: PUR ragasztott
peldanyszam 800 db
Csend
Szabo Abel, a 61. Vasarhelyi Oszi Tarlat fOdijasa festomiiveszenek egyeni kiallitasa.
Id6pont: 2015. 10.04.-2015. 11. 29.
Helyszin: Tomyai Janos Muzeum
A 62. Vasarhelyi Oszi Tarlat vasamapi megnyit6jat k6vet6en a tavalyi kiallitas f6dijasanak,
Szab6 Abel fest6muveszenek nyilt egyeni kiallitasa Csend cimmel a h6dmez6vasarhelyi
Tomyai Janos Muzeumban.
A Tomyai-plakettes
muvesz tarlatat Natyi R6bert
muveszettOrtenesz ajanlotta az erdek16d6k figyelmebe okt6ber 4-en, vasamap 13.30-kor a
muzeum f6ldszintjen.
Szab6 Abel fest6muvesz 1974-ben szUletett Kolozsvarott. K6zepfoku tanulmanyait a Kepz6es Iparmiiveszeti Szakk6zepiskolaban vegezte, a Magyar Kepz6miiveszeti Egyetemen Pasztor
Gabor, Eszik Alajos voltak a mesterei. 1998-ban vegzett grafika szakon, majd az ezredfordul6t
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kovetoen talalt ra realisztikus abrazolasm6djara. "A realista festeszet szamomra a vilag
elhanyagolt dolgainak ujb6li megismereset jelenti" - vallja Szab6 Abel jellegzetes stilusar61. A
Sensaria csoport tagjakent immar tiz eve alland6 kiMlit6ja a Vasarhelyi Oszi Tarlatoknak es
rendszeres resztvevoje a h6dmezovasarhelyi festoszimp6ziumnak is. Munkassagat 1998-ban
Kondor Bela-dijjal, majd Derkovits Gyula-oszt6ndijjal ismertek el; a Vasarhelyi Oszi
Tarlatokon 2007-ben es 20 13-ban Galyasi Mikl6s niv6dijjal, 201 I-ben Endre Bela mesterdijjal
tUntettek ki, 2014-ben a 61. Vasarhelyi Oszi Tarlat zsurije egyhangu dontessel ltelte meg
reszere a kiallitas fodijat, a Tornyai-plakettet.
Latogat6szam: kb. 2200 fo
62. Vasarhelyi Oszi Tarlat dijazottjai
Idopont: 2015. 10.09.-2015. 10.25.
Helyszin: Art IX-XI. Galeria (Budapest)
A 62. Vasarhelyi Oszi Tarlat elismeresben reszesiilt mfiveszeinek nyilt csoportos kiallitasa
oktober 9-en, penteken 18 orakor Budapesten, a Bartok Bela uti Art IX-XI Galeriaban.
A legnagyobb multra visszatekinto hazai kortars mfiveszeti seregszemle mintegy husz
dijazott mfiveszenek tarlatan koszontot mondott Nagy Imre muzeumigazgato. A kiallitast
Muladi Brigitta miiveszettOrtenesz nyitotta meg, a vernisszazson fellepett az Almasi Eniko
enekes es Nagy Janos Erkel-dijas dzsessz-zongorista, zeneszerzo alkotta duo.
Budapesten is bemutatkozott a legnagyobb hagyomanyokkal rendelkezo es legjelentosebb
hazai kortars muveszeti seregszemle, a Vasarhelyi Oszi Tarlat. A Bart6k Bela ut 1. szam alatti
Art IX-XI Galeriaban az idei tarlat mintegy husz dijazott muveszenek nyilt csoportos kiallitasa;
az elismeresben reszesiilt alkot6k egy-egy muvel kepviseltetettek magukat a tarlaton.
A Vasarhelyi Oszi Tarlatok hazai kepzomuveszeti eletben bet6ltott kiemelt jelentoseget
tUkrozik a kiallitason kiosztott dijak is, a vasarnapi vernisszazson egy hijan husz elismerest
adtak at. A tarlat fodijaval jar6 Tornyai-plakettet GaM J6zsef kepzomuvesz, a Rudnay Gyula
Muveszeti Oszt6ndijat M6rocz Istvan grafikusmuvesz nyerte el. A Magyar Muveszeti
Akademia altaI felajanlott dijban Gallov Peter grafikusmuvesz reszesiilt, az Emberi Eroforrasok
Miniszteriumanak
dijat Dob6 Bianka kepzomuvesz kapta. A kiall ltas fodijan tul
H6dmezovasarhely varosa adja az Endre Belar61, valamint az Galyasi Mik16sr61 elnevezett
dijakat is: elobbi mesterdijat Nagy Attila, ut6bbi niv6dijat Szvet Tamas szobraszmuvesz vehette
at. A felsooktatasi intezmenyek festo szakanak vegzos hallgat6i szamara meghirdetett Fiatal
Festok Niv6dijaban Bir6 Botond festomuvesz reszesiilt.
Az okt6ber vegeig lathat6 kiallitason Ammer Gergo, Bir6 Botond, Dob6 Bianka, Bozser Zsolt,
Frimmel Gyula, GaM J6zsef, Gallov Peter, Incze M6zes, Laszl6 Daniel, Megyeri-Horvath
Gabor, M6rocz Istvan, Nagy Attila, Oliver Arthur, Szab6 Eva Maria, Szvet Tamas, Takats
Marton, Tayler Patrick Nicholas, Varga Patricia Minerva es Varhelyi Timea alkotasait lathatta
a fOvaros muveszetkedvelo kozonsege.
Latogat6szam: kb. 600 fo
H6dmezovasarhely, 2016. februar 26.
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