MEGVALÓSULT, MEGRENDEZETT KIÁLLÍTÁSOK
67. Vásárhelyi Őszi Tárlat
Időpont: 2020. 11. 22. - 2021. 08. 29.
Helyszín: Alföldi Galéria
Rendhagyó módon, október első vasárnapja helyett az ősz végén, 2020. november 22-én
nyílt volna meg Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő kortárs képzőművészeti
kiállítása, a 67. Vásárhelyi Őszi Tárlat, azonban a koronavírus-járvány korlátozásai
miatt zárt ajtók mögé kényszerült az idei kiállítás. Képiró Ágnes művészettörténész, a
tárlat társkurátora bejelentette: a folyamatosság nem szakadt meg, ugyanis 154 művész
214 alkotása került a helyére - Pogány Gábor címzetes kurátorral közös rendezésben - a
hódmezővásárhelyi Alföldi Galéria földszinti tereiben.
A kiállítás a muzeális intézmények látogathatóságának feloldását követően válik
megtekinthetővé a kiállító művészek és a művészetkedvelő közönség számára, és egy későbbi
időpontban tervezi megrendezni a Tornyai János Múzeum a díjátadó ünnepséget. A 67.
Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját, a Tornyai-plakettet a Hódmezővásárhelyen élő és alkotó
Kotormán Norbert szobrászművész nyerte el, aki több, mint negyedszázada rendszeres
kiállítója a tárlatoknak és számos kimagasló szakmai elismerést tudhat magáénak az elmúlt
években – a tavaly megkapott Munkácsy-díja mellett az Őszi Tárlatokon is rendszeresen
díjazták munkásságát. Kotormán Norbert Bögöly című munkája egy nagyon kortárs plasztika
– mondta el a Képiró Ágnes kurátor. A fehér laminált akrilból készült, különlegesen
kidolgozott, méretarányos ló ugyanis csupán a posztamense az állat ágyékán parazitaként
megbúvó „csípős légynek” – erre utal a mű alcíme is: Parazita posztamentum. Az alkotás
további egyediségét az adja, hogy a statikailag tökéletesen álló munka egy pontján a falhoz
támaszkodik, így mélydomborműként is értelmezhető. Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Életműdíját a tárlatok hű és kimagasló kvalitású alkotójának, Tenk László
festőművésznek ítélte a zsűri, míg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar
Művészeti Akadémia (MMA) Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíját Kotomán Ábel
szobrászművész érdemelte ki. Az MMA Képzőművészeti Tagozatának díját Sulyok Gabriella
grafikusművész veheti át. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíjában a
vásárhelyi tárlaton először kiállító, a hazai képzőművészeti élet meghatározó egyénisége,
Bukta Imre részesült, a Galyasi Miklós-díjat Ágnes von Uray festőművész kapja. A Fiatal
Festők Nívódíját Szabó Franciska festőművész érdemelte ki, Szurcsik József Munkácsy-díjas
grafikus- és festőművészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszékének
tanszékvezetőjét az Emberi Erőforrások Minisztériuma díjával ismerték el. Végh Júlia
festőművész a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. díját, a hazai
grafika doyenje, Gyulai Líviusz a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat, Vető Orsolya Lia
festőművész a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány elismerésében részesül.
Papageorgiu Andrea festőművészt a Hód-Mezőgazda Zrt. díjával, Fekete László
szobrászművészt a Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díjával, Czene Márta festőművészt Kincses Pál
vállalkozó díjával, míg Szabó Menyhért szobrászművészt az SV-2010 Kft. díjával
jutalmazták. Munkajutalomban részesült Révész Anna festőművész (Bandula Kisvendéglő),
Plank Antal szobrászművész (Vásárhelyi Róna Kft.), Sipos Boglárka grafikusművész
(Hódagro Mezőgazdasági Zrt. és egyben a Rékassy Csaba nevét viselő különdíj), NagyGyörgy Ágnes keramikusművész (Daru Árpád vállalkozó) és Tayler Patrick Nicholas
festőművész (Kurucz D. István festőművész Emlékére díj).
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Katalógus
A kiállításhoz a teljes kiállítás anyagot prezentáló két nyelvű (magyar, angol) katalógus
készült az alábbi paraméterekkel:
mérete: fekvő A/4 (297x210 mm)
terjedelme: 148 oldal + 4 oldal borító
belív: 150 gr/m2 matt műnyomó
borító: 300 gr/m2 matt műnyomó 5+0 szín Lakkozva, forma UV lakkozva
nyomás: 4 szín color
kötészet: PUR ragasztott
Példányszám: 600 db
A kiállítási katalógus tartalmi felépítése
Kolofón
Előszó: Vásárhely „újratöltve” – a 67. Vásárhelyi Őszi Tárlat elé Dr. Nátyi Róbert
művészettörténész írása
A kiállítás anyagát válogató zsűri tagjai
Díjazottak, a díjazott művészek munkáinak reprodukciói
Műtárgyjegyzék
Kiállított művek: ABC rendben az összes kiállításon szereplő mű reprodukciója
Tornyai-plakettel jutalmazott művészek
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Plakát
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
67. Vásárhelyi Őszi Tárlat kiállítás – enteriőr képek
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TOVÁBBI KIÁLLÍTÁSOK
Az elmúlt Vásárhelyi Őszi Tárlat kiemelt díjazott alkotóinak, Szabó Klára Petra,
Kármán Dániel és Gresa Márton képzőművészeknek nyílt egyéni kiállítása a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a Tornyai János Múzeumban. Az online vernisszázson
köszöntőt mondott Dr. Miklós Péter, a hódmezővásárhelyi közgyűjtemény szakmai
tanácsadója, megnyitóbeszédet Szabó Noémi művészettörténész tartott január 22-én,
amelyet a múzeum videómegosztó csatornáján követhettek az érdeklődők.
https://youtu.be/LZ5CpGPsm4s
A Vásárhelyi Őszi Tárlatok egyediségét és népszerűségét nemcsak törtetlen, immár 68 évre
visszatekintő hagyománya biztosítja, hanem a kiállítás nagyszámú művészeti díjai is. A
Tornyai-plakettel, a Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjjal és a Fiatal Festők Nívódíjával
elismert alkotók díjazásuk következő évében egyéni kiállításon számolhatnak be „művészeti
útjukról” a Tornyai János Múzeumban. A hatvanhatodik tárlat kiemelt díjazottjainak a
Magyar Kultúra Napján nyílt kiállítása Képiró Ágnes művészettörténész rendezésében a
közgyűjtemény összes termében.
Szabó Klára Petra Tornyai-plakettes képzőművész Solo, Kármán Dániel Rudnay Gyulaösztöndíjas képzőművész Interrealism és Gresa Márton Fiatal Festők Nívódíjas festőművész
Flash című egyéni kiállításait a járványügyi intézkedések miatti zárva tartás feloldását
követően tekintheti meg a művészetkedvelő közönség.
MEGNYITÓ
„Az elmúlt év során könnyen és kényelmesen átjárhatóvá váltak a valóságos és a
virtuális létezés területei, miközben ez az átjáró a lehetőségek mellett veszélyek és
problémák forrásává is vált.” – vezette fel Szabó Noémi művészettörténész a 2019. évi
Vásárhelyi Őszi Tárlat kiemelt díjazott művészei, Szabó Klára Petra, Kármán Dániel és
Gresa Márton kiállításainak vernisszázsát, amely a hagyományostól eltérően zárt ajtók
mögött és online nyílt meg a Magyar Kultúra Napján a Tornyai János Múzeumban.
Köszöntőjében Dr. Miklós Péter, Tornyai János Múzeum szakmai tanácsadója kiemelte, hogy
a vásárhelyi közgyűjtemény életében kettős szerepet játszanak a díjazottak kiállításai.
Egyrészről minden évben izgalmas válogatást láthatnak az érdeklődők az elmúlt Vásárhelyi
Őszi Tárlat legmagasabb szintű elismeréseiben részesült alkotóiktól, másrészről a két,
kimondottan fiatal alkotóknak létrehozott díjban (Rudnay-ösztöndíj és Fiatal Festők Nívódíja)
részesültek egyéni kiállításaikat követően 1-1 alkotásukat felajánlják a Tornyai-múzeum
gyűjteményének. Az Őszi Tárlatok kezdete, 1954 óta folyamatos gyűjteménygyarapításnak
köszönhetően a múzeum képzőművészeti kollekciója tükrözi a magyar kortárs
művészettörténet változásait és tendenciáit, hű lenyomatát adva az elmúlt hét évtized alkotói
kísérleteinek.
A három eltérő szemléletű és stiláris utat járó művész tavalyi évben készült munkáinak közös
vonása, hogy mindegyikük művei rákérdeznek a koronavírus járvány által generált és a
korábbihoz képest megváltozott egyéni és közösségi életstratégiák kezelésének különböző
módjaira, lehetőségeire – fogalmazott a kiállításokat megnyitó Szabó Noémi
művészettörténész. Összegzésként elmondta, hogy a valóság és a virtualitás közötti határok
elmosódása tág teret biztosít a művészeknek a globálisan megváltozott világ bonyolult
kihívásaira történő reflexóikra.
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A hazai és a nemzetközi kortárs művészeti szcénában is aktív kiállító Szabó Klára Petra a
létezés bizonytalanságát, világunk törékenységét és képlékenységét tárja fel drámai erővel.
Témája a szembenézés elodázhatatlansága, amelyet precízen megfestett, szemet
gyönyörködtetően káprázatos és mélyen pszichologizáló akvarell, kollázs kompozíciókon tár
nézői elé. Kármán Dániel a képgrafika és a festészet határterületén mozgó művein a vibráló,
raszter-rácsok a külső világ és a (belső) én közötti membránként is értelmeztetőek. Szabó
Noémi jellemzése szerint Gresa Márton vérbeli kaméleon-művész, akinél a hagyományos
festészeti technikák megférnek a digitális képépítés lehetőségeivel, miközben műveinek a
legfőbb szervező motívuma a mesterséges fényforrás, mint a funkcióját vesztett tűz
„másolata”.
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Solo – Szabó Klára Petra, a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíjas, Tornyai-plakettes
szobrászművészének egyéni kiállítása
Időpont: 2021. 01. 22. - 2021. 05. 16.
Helyszín: Tornyai János Múzeum
Szabó Klára Petra kísérletező alkatú képzőművész, aki olyan határvonalak mentén mozog,
melyekben a valóságos és a szubjektív elemek éppúgy keverednek, mint az alkalmazott
technikák és a felhasznált matériák. Témáinak forrása saját élete, önmaga és közvetlenül
megtapasztalt élményei. Akvarell és kollázs technikával készült, legújabb sorozatának témáját
és nyersanyagát saját teste szolgálja.
„Munkái a női nézőponton keresztül mutatják be az öntárgyiasítás és az öntárgyiasítás
szükségszerűségének különböző megnyilvánulási gyakorlatait. Témaválasztásával pedig, a
szubjektív hangvétel megtartása mellett egyre inkább átlép az önelemző, önreflektív
megközelítésen az általánosabb állítások megfogalmazása felé a személye és a női identitás
kérdéskörét illetően. A művész ugyanis saját példáján keresztül kérdez rá a női szerepekre,
illetve társadalomba betöltött helyük ambivalenciáira; önvizsgálata egyfajta mankó a nők
általános identitáskereséséhez. Univerzális női történetek elbeszéléséhez adja kölcsön önön
lényét, így saját történetei nem csak hozzá, hanem a nőiség fogalmaihoz is kapcsolódnak. A
társadalmi narratívakból ismert, klasszikus női személyiségjelek elutasítása nélkül, azok
felhasználásával cselekvő, tudatos, kontemplatív szereplőket hív elő. Alkotásai a női kollektív
emlékezet szenvedéseinek manifesztálódásáról, és annak tudatos újraírásáról beszélnek.”
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Interrealism – Kármán Dániel Márk, a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat Rudnay Gyula
Művészeti ösztöndíjas képzőművészének beszámoló kiállítása
Időpont: 2021. 01. 22. - 2021. 05. 16.
Helyszín: Tornyai János Múzeum
„Interrealism - valóságok között. Minden létezőnek van egy saját valósága, és mi mindenhez
egyéni módokon próbálunk közeledni. Különböző nézőpontokat képviselünk körülményeink és
a környezetünkben lévő dolgok szemlélése és értelmezése során. Maga a már adott, választott
nézőpont eleve determinálja a viszonyulás irányát, és ahogy képes biztosítani egy saját
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értelmezési struktúrát, úgy zár el a többi nézőpont nyújtotta más és más viszonyulási és
értelmezési rendszertől. Ezért az átfogóbb megértés feltételének tartom több, egymástól
különböző nézőpont megismerését, vagyis az objektum több irányból történő szemlélését. A
célom nem az, hogy egy festményt vagy egy grafikai lapot hozzak létre, hanem hogy a
technikák mögött lévő különböző gondolkodásmódok együtt-működtethetőségének lehetőségeit
keressem. Szándékom olyan képi struktúrák keresése, melyek végeredménye legalább annyira
festmény, mint amennyire grafika. Hogy melyik, az legyen a nézőpont függvénye.
A képi hibák jelenléte összemossa a reális és irreális határát, kibővítve az adott kérdéskört,
vagyis további kérdéseket föltéve válaszol a már meglévő kérdésekre. A raszterpontok
használata egy olyan réteget képez, ahol a grafikai és festészeti indíttatás egyidejűleg tud
érvényre jutni, amint a szabályos pontok halmazában megjelenő gesztusok teret kapnak.”
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Flash – Gresa Márton, a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat Fiatal Festők Nívódíjas alkotójának
egyéni kiállítása
Időpont: 2021. 01. 22. - 2021. 05. 16.
Helyszín: Tornyai János Múzeum
„Régóta több szálon futtatok egymástól látszólag külön álló történéseket, melyek, mint
mozaikok működnek. Időnként találkoznak, keresztezik egymást. A festészetet eszközként
használom: a hagyományos realista értékekkel és a digitális képalkotás lehetőségeivel új
rituálét, stratégiát létrehozva dolgozom. Saját generációm festői újra a természet után
festenek, csakhogy most már a természetünk része a dizájn, a város és a virtuális tér egyaránt.
Az egyik központi jelenség számomra a világító fényfelületek, mint a képernyők szinonimája, a
konzumista társadalom kimerevített központi emblémái, ahol a figyelem uralása és annak
mértéke radikális ütemben formálja szociális életünket és kulturális értékeinket. Az információ
szabad áramlása és korlátlan felhasználhatósága alapjában változtatja meg a műalkotáshoz,
és annak eredetiségéhez fűződő viszonyunkat. Ebben az emlékezet nélküli bizonytalan
dimenzióban az élet folytonosan fikcióval keveri magát. Így minden típusú dokumentálás
felveti a kérdést, hogy az mennyiben illúzió, hol maradt meg valós és mennyiben csak játék?
A virtuális már nem ellentéte a valóságosnak.
A virtuális már része a valóságosnak.
Így kölcsönhatásban vagyunk önmagunkkal és technikai eszközeinkkel.” –
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