
 

 
 

 

Szakmai beszámoló 

a 63. Vásárhelyi Őszi Tárlat és kísérő kiállításainak megrendezésére, valamint a 

kiállítási katalógus megjelentetésére elnyert pályázathoz 

 

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 

Hódmezővásárhely 

 

Pályázati azonosító: 105106/07188 

 

Hódmezővásárhely a huszadik század eleje óta a magyar festészet egyik kiemelkedő 

szellemi központja, a város neve pedig szervesen összeforrt az Őszi Tárlatokkal. A 

hagyományos figuratív művészet legautentikusabb kiállítása a városban évről évre október 

elején nyíló és bő két hónapig látogatható Vásárhelyi Őszi Tárlat és kísérőkiállításai. 

A Vásárhelyi Őszi Tárlat több mint hat évtizedes fennállása példátlan a magyar kiállítási 

gyakorlatban. Az idén immár 63. alkalommal került megrendezésre ez az országos gyűjtőkörű 

évenkénti kiállítási seregszemle. Egyediségét töretlen hagyománya, folyamatossága, magas 

szakmai színvonala, valamint az adja, hogy valamennyi képzőművészeti ág képviselteti magát 

a kiállításon.  A kortárs magyar képzőművészetnek ez a sajátos kiállítási fóruma a figurális, 

ábrázoló törekvések befogadó otthona, mely bemutatja a hagyományos alföldi realistákat 

éppúgy, mint az új figuralitás mai experimentális képviselőit.  

Az Őszi Tárlat - eredetileg - meghívásos kiállítás volt, jelenleg pedig egy sajátos elegye 

a kurátori, szalon jellegű és szabad beadású tárlatoknak. (A kiállításra a tavalyi kísérleti 

rendszer után az idén internetes regisztrációval és a művek adatainak feltöltésével 

jelentkezhettek az alkotók.) A tárlat iránti szakmai érdeklődést jelzi, hogy a 63. Vásárhelyi 

Őszi Tárlatra 623 alkotás érkezett be. A 253 művész által beadott kollekció része volt 397 

festmény, 101 grafika és 111 szobor, valamint 14, műfajilag be nem sorolható, egyéb mű. A 

augusztus első napjaiban összeült nyolc tagú zsűri 133 művész 203 műalkotását találta 

alkalmasnak, hogy reprezentálja a jelen képzőművészetét a 2016. évi Vásárhelyi Őszi 

Tárlaton. A kiállításon 111 festmény (82 művésztől), 38 grafika (20 alkotótól), 49 plasztika 

(27 szobrásztól), valamint 5 egyéb, műfajilag be nem sorolható mű (4 alkotótól) került 

kiállításra. A tárlat katalógusába valamennyi alkotás színes reprodukcióval került bele. (A 

kiadványról bővebben alább.) 

Intézményünk nem csupán a 63. Vásárhelyi Őszi Tárlatot, de azzal párhuzamosan, a 

tavalyi kiállítás díjazott művészeinek (Gaál József Tornyai-plakettes képzőművész, Mórocz 

István Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjas grafikusművész és Bíró Botond Fiatal Festők 

Nívódíjas alkotó) egyéni kamarakiállításait, valamint a 63. művészeti seregszemle 

díjazottjainak budapesti bemutatkozó csoportos kiállítását is megrendezte a NKA 

Képzőművészeti Kollégiumától elnyert támogatásból, melyet az intézményi önerő egészített 

ki.  
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MEGVALÓSULT KIÁLLÍTÁSOK 

 

63. Vásárhelyi Őszi Tárlat 

Időpont: 2016. 10. 01. - 2016. 12. 04. 

Helyszín: Alföldi Galéria  

A 63. Vásárhelyi Őszi Tárlatot 2016. október 1-jén, szombaton 12 órakor Lázár János 

Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési képviselő bevezető gondolatait 

követően Tolcsvay László Erkel Ferenc-díjas zenész, énekes, zeneszerző és előadóművész 

nyitotta meg. A kiállításon szakmai megnyitóbeszédet tartott Szurcsik József Munkácsy 

Mihály-díjas képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. A vernisszázs zenei 

közreműködője a világhírű Muzsikás Együttes prímása, Sipos Mihály - Liszt Ferenc és 

Kossuth-díjas - zenész volt. 

 

A december 4-éig látogatható kiállításon 133 művész 203 alkotása jelent meg: 111 festmény, 

38 grafika, 49 plasztika, valamint öt egyéb, műfajilag be nem sorolható mű került a falakra, 

illetve posztamensekre Nagy Imre művészettörténész, a Tornyai János Múzeum 

igazgatójának, a zsűri elnökének rendezésében. 

 

Kondor Attila grafikusművész kapta a 63. Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját, a Tornyai-plakettet. 

Az elismerést Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, Almási István 

Hódmezővásárhely polgármestere és Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 

adta át szombaton a képzőművészeti seregszemle megnyitóján, a hódmezővásárhelyi Alföldi 

Galériában. 

 Kondor Attila az ezredfordulón végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika 

szakán, mestere Baranyay András volt. Tanulmányai alatt Barcsay- és Kondor Béla-díjjal 

jutalmazták. A 42 esztendős művész évek óta rendszeres kiállító Vásárhelyi Őszi Tárlatokon, 

2013-ban Endre Béla Mesterdíjjal ismerték el munkásságát.  

A Tornyai-plakettel minden évben a tárlaton szereplő egy kiemelkedő művész munkásságát 

ismerik el, amellyel a hazai kiállítások között a legmagasabb összegű, nettó egymillió forintos 

jutalom jár. A Szabó Iván szobrászművész által tervezett plakettet a díjazottak csak egyszer 

kaphatják meg.  

 

A tárlat megnyitóján 23 elismerést adtak át. 

 

A Hódmezővásárhely városa és a Magyar Művészeti Akadémia által közösen alapított 

Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjat, amellyel egy éven át havi százezer forint támogatás és 

a névadó leszármazottja által adományozott Rudnay-rézkarc is jár, Szvet Tamás képzőművész 

nyerte el. 

A Magyar Művészeti Akadémia által felajánlott díjban Papageorgiu Andrea festőművész 

részesült, az Emberi Erőforrások Minisztériumának díját Király Gábor festőművész kapta. A 

kiállítás fődíján túl Hódmezővásárhely városa adományozza az Endre Béláról, valamint a 

Galyasi Miklósról elnevezett díjakat is: előbbi mesterdíjat Földi Péter, utóbbi nívódíjat 

Ámmer Gergő szobrászművész vehette át. 

A felsőoktatási intézmények festő szakának végzős hallgatói számára meghirdetett Fiatal 

Festők Nívódíjában Jagicza Patrícia Linda részesült.  

 

A tárlat látogatószáma: mintegy 4300 fő volt, a Tornyai János Múzeumban megrendezett 

kísérő-kiállítássokkal együtt több, mint ötezren vettek részt a kortárs képzőművészet 

ünnepén Hódmezővásárhelyen. 
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Katalógus 

A kiállításhoz a teljes kiállítás anyagot prezentáló két nyelvű katalógus készült az alábbi 

paraméterekkel: 

mérete: fekvő A/4 (297x210 mm) 

terjedelme: 140 oldal + 4 oldal borító 

belív: 150 gr/m2 matt műnyomó 

borító: 300 gr/m2 matt műnyomó 

nyomás: 4 szín color 

kötészet: PUR ragasztott 

 

A kiállítási katalógus tartalmi felépítése 

Kolofón 

Előszó: Fehér Dávid művészettörténész írása 

A zsűri névsora 

A díjazottak névsora 

A díjazott művészek munkáinak reprodukciói és a művek adatai 

Katalógus: ABC rendben az összes kiállításon szereplő mű reprodukciója  

Melléklet: Tornyai-plakettel jutalmazott művészek felsorolása  

 

Meghívók, plakátok 
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
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Persona – Gaál József, a 62. Vásárhelyi Őszi Tárlat Tornyai-plakettes művészének 

egyéni kiállítása 

Időpont: 2016. 10. 01. - 2016. 11. 06. 

Helyszín: Tornyai János Múzeum  

 

A 63. Vásárhelyi Őszi Tárlat megnyitóját követően, 13 óra 30 perckor a Tornyai János 

Múzeumban a tavalyi tárlat kiemelt díjazottjainak nyílt kiállítása. Gaál József Tornyai-

plakettes képzőművész Persona című kiállítását Nagy Imre művészettörténész, a 

Tornyai János Múzeum igazgatója nyitotta meg. 

 

Mivel 2015-ben a Tornyai plakettet Gaál József képzőművész érdemelte ki, ezért lehetőséget 

kapott arra, hogy munkássága szélesebb szegmensét mutassa meg a vásárhelyi közönségnek a 

Tornyai János Múzeumban. Az alkotó folytatva portrésorozatát az elmúlt tíz év arcképeiből 

válogatott azzal a mottóval: amikor a végtelen torzókból valami egész lesz. 

 

„A végtelen torzókból valami egész lesz” – idézte Nagy Imre Gaál József szavait 

megnyitóbeszédében. A középpontban az ember, azon belül is az arc kapott helyet, ám ezek 

groteszk képet festenek az emberről, elmosódott, a művész szavaival élve „nem szép” 

alkotások. Valójában a lélekben zajló konfliktus tükröződik ezeken a figurákon. 

 

Nem a megszokott szépségről van szó, inkább olyan felfogást tükröz ez a szemlélet, amikor a 

dolgoknak, az életnek a tragikus és nem tragikus, hétköznapi és nem hétköznapi, közömbös és 

zaklatott, nyugalmi és nagyon felfokozott állapotait az ember megpróbálja összesűríteni. Tele 

van ambivalenciával, ezért értelmezési tere sem egyértelmű - mondta Gaál József 

képzőművész. 
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Meghívó, fotó 

 

      
 

Ritmus – Mórocz István, Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjas grafikusművész 

beszámoló kiállítása 

Időpont: 2016. 10. 01. - 2016. 11. 06. 

Helyszín: Tornyai János Múzeum  

 

A Ritmus című tárlaton Mórocz István Rudnay Gyula-ösztöndíjas grafikusművész 

alkotásait Virág Ágnes művészettörténész mutatta be a közönségnek. A fiatal művész 

karcain az alkotásban rejlő játék és az utazásban benne rejlő ismétlődés figyelhető meg. 

 

E fiatal alkotó tavaly a Magyar Művészeti Akadémia és a város által alapított Rudnay Gyula 

ösztöndíjnak örülhetett. Ez azt jelentette, hogy egy éven keresztül anyagi támogatásban 

részesült, így a 2014-es diplomamunkáját folytatni tudta. A grafikus szívesen ábrázolja az 

elhagyatott ipari telepeket, mert szerinte ezek egy eltűnt korszaknak a maradványai és 

emlékei. 

 

„Fontos szempont a munkáimnál a különféle ipari környezet. Ez azért fontos, mert még 

mielőtt nem vettek fel az egyetemre, dolgoztam egy gyárban, a tatai cserépgyárban és ezt az 

üzemet bezárták. Ez a dolog már akkor elkezdett arra ösztönözni, hogy foglalkozzak ezekkel a 

különböző elhagyott ipari telepekkel” - mondta Mórocz István grafikusművész. 
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Meghívó, fotó 
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Bíró Botod: Elevenelemek 

Fiatal Festők Nívódíja, 2015 – egyéni kiállítás 

Időpont: 2016. 10. 01. - 2016. 11. 06. 

Helyszín: Tornyai János Múzeum  

 

Bíró Botond Fiatal Festők Nívódíjával kitüntetett művész Elevenelemek című tárlatán 

Nagy Imre múzeumigazgató tartott vezetést. A művész elmondta, hogy a mostani 

kiállítási anyag az elmúlt egy évben készült, és az útkeresés, a kísérletezés, a játékos 

vizualitás jellemzik. 

 

Meghívó, fotó 

 

 
 

 
 

A 63. Vásárhelyi Őszi Tárlat díjazottjainak csoportos kiállítása 

Időpont: 2016. 10. 06. – 10. 23. 

Helyszín: Bartók1 Galéria, Budapest  

 

A 63. Vásárhelyi Őszi Tárlat díjazott művészeinek nyílt csoportos kiállítása október 6-án 

18 órakor Budapesten, a Bartók1 Galériában. A legnagyobb múltra visszatekintő hazai 

kortárs művészeti seregszemle huszonkét díjazott művészének tárlatát P. Szabó Ernő 
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művészettörténész nyitotta meg. A csütörtök esti vernisszázson fellépet Almási Attila 

Fonogram-díjas harsonaművész. 
  
Budapesten is bemutatkozott az immár 63. alkalommal megrendezett, múltja mellett 

művészeti súlyában is az egyik legerősebb hazai képzőművészeti seregszemle, a Vásárhelyi 

Őszi Tárlat. A XI. kerületi Bartók1 Galériában az idei tárlat több mint húsz díjazott 

művészének nyílt csoportos kiállítása; az elismerésben részesült alkotók egy-egy művel 

képviseltették magukat a tárlaton.  
  
A Vásárhelyi Őszi Tárlatok hazai képzőművészeti életben betöltött kiemelt jelentőségét 

tükrözik a kiállításon kiosztott díjak; az október 1-jei vernisszázson huszonhárom elismerést 

adtak át. A tárlat fődíjával járó Tornyai-plakettet Kondor Attila festőművész, a Rudnay Gyula 

Művészeti Ösztöndíjat Szvet Tamás képzőművész nyerte el. A Magyar Művészeti Akadémia 

által felajánlott díjban Papageorgiu Andrea festőművész részesült, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának díját Király Gábor festőművész kapta. A kiállítás fődíján túl 

Hódmezővásárhely városa adja az Endre Béláról, valamint az Galyasi Miklósról elnevezett 

díjakat is: előbbi mesterdíjat Földi Péter festő-, utóbbi nívódíjat Ámmer Gergő 

szobrászművész vehette át. A Fiatal Festők Nívódíjában Jagicza Patrícia Linda festőművész 

részesült. A 63. Vásárhelyi Őszi Tárlaton először adományozott díjat Magyar 

Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., melyet Kovács Lehel festőművész érdemelt ki, 

míg az Új Művészet folyóirat díjában Nádas Alexandra képzőművész részesült. 
  
2016. október 23-áig nyitva atartó kiállításon Ámmer Gergő, Bányay Anna, Boldizsár Gábor, 

Dobó Bianka, Földi Péter, Gallov Péter, Gheorghita Borbála, Incze Mózes, Jagicza Patrícia 

Linda, Király Gábor, Király György, Kondor Attila, Kósa Gergely, Kovács Lehel, Lukács 

István, Mórocz István, Nádas Alexandra, Papageorgiu Andrea, Sejben Lajos, Szabó 

Menyhért, Szvet Tamás és Takáts Márton alkotásait láthatta a főváros művészetkedvelő 

közönsége az újbudai kiállítóhelyen. 
 

Meghívó, fotódokumentáció 
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