
 

 
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A 66. VÁSÁRHELYI ŐSZI TÁRLAT ÉS KÍSÉRŐKIÁLLÍTÁSAI MEGRENDEZÉSE, 

VALAMINT AZ ŐSZI TÁRLATHOZ KAPCSOLÓDÓ KATALÓGUS ELKÉSZÍTÉSE 

 

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 

Hódmezővásárhely 

 

Pályázati azonosító: 105106/07657 

 

A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat összegzését Képiró Ágnes, a Tornyai János Múzeum 

művészettörténész fogalmazta meg a kiállítási katalógus előszavában: 

 

„A 2019. október 5. és december 1. között megrendezett 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat anyaga 

igen vegyes képet mutat, mely egyszerre tradicionális és modern. Magában hordozza azokat a 

hagyományokat, amelyeket a 19-20. század fordulóján Tornyai János, Rudnay Gyula és Endre 

Béla bocsátott útra. Mintegy fél évszázaddal később, 1954-ben Galyasi Miklós, Almási Gyula 

Béla, Kurucz D. István és Szabó Iván elindította az azóta is minden év első októberi 

hétvégéjén megnyitásra kerülő Vásárhelyi Őszi Tárlatot. Míg a Tárlat történetének első 

évtizedeiben a vásárhelyi és a városhoz valamilyen formában kötődő művészek szerepelhettek 

a kizárólag meghívásos jellegű képzőművészeti seregszemlén, az utóbbi évtizedekben a 

hódmezővásárhelyi Őszi Tárlatok a meghívásos és szabad beadásos tárlatok sajátos jellegét 

adják. Mintegy 200 mű ad évről évre újabb tág keresztmetszetet a hazai kortárs művészet 

jelenéről azon a kiállításon, melyen ma már nem kizárólagos a vásárhelyiség hordozójaként 

jelen lenni. […]  

Különösen erős művészeti anyag tárulkozott a látogató szeme elé idén, mely részben 

köszönhető a rendkívül nagy számú érdeklődésnek: mintegy 700 mű érkezett be, melyből 129 

művész 192 alkotása került beválogatásra. Az idei tárlat egyik nóvuma a nagyméretű 

táblaképek domináns jelenléte. A másik jelentős, a kiállítás összképét erősen formáló 

tendencia, hogy a fiatalok évről évre egyre nagyobb számban képviseltetik magukat. A 

kiállítóművészek közel egyharmada 40 év alatti, aktív alkotó. […] Azonban a 66. Vásárhelyi 

Őszi Tárlat nem csupán a fiatalok tárlata, hanem a nagymestereké is: kis távollét után újra 

szerepelnek a kiállítótér falain Ilona Keserü Ilona, Földi Péter, Nagy Gábor, Gaál József és 

Szurcsik József képei, valamint az első tárlatok idős alkotói is visszatértek. Szurcsik János a 

legidősebb, és egyben a legrégebben, 1963-ban Tornyai-plakettet elnyert alkotó, de jelen van 

a kezdeti évek óta szinte folyamatosan kiállító, az alföldi festészet hagyományaihoz töretlenül 

ragaszkodó Erdős Péter és a vásárhelyi művészeti hagyományok útján sajátos, dekoratív és 

konstruktív szemléletet vegyítő Hézső Ferenc is.  

Bár a Vásárhelyi Őszi Tárlat ma már nem kizárólagosan a vásárhelyi vagy a város művészeti 

hagyományaihoz kötődő alkotók tárlata, mégsem hanyagolható el a vásárhelyi jelenlét […]. 
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A bezsűrizett alkotások döntő többsége idén is festmény (115 darab), s még ha darabszámban 

nem is érzékelhető, nívóban erősen jelen van a plasztika (35 darab). A grafikai művek az 

utóbbi években az Őszi Tárlatok mostohagyermekévé váltak, számukat tekintve idén is 

megközelítik a szobrokat (33 darab). Minden évben akadnak köztük a mezőny színvonalát 

nagyban erősítő alkotások. A műfaji határokat feszegető, úgynevezett egyéb kategóriában 9 

műtárgy látható idén. Azonban a műfaji korlátok áthágása nem korlátozódik e kilenc műre.  

A fiatalos, kortárs hazai tendenciákba szervesen illeszkedő 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat 

túlmutat műfajok és műalkotások színes felvonultatásán: együtt állít ki pályakezdő, befutott és 

idős mester, helyi és országos elismertségnek örvendő alkotó. Minden változatosság ellenére 

közös vonás az együttlét és a találkozás: egymás alkotói világával, a tradíciókkal és 

Vásárhellyel.” 

 

A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlattal párhuzamosan, az előző évi tárlat díjazott művészeinek 

(Ámmer Gergő Tornyai-plakettes szobrászművész, Kaliczka Patrícia, Rudnay Gyula 

Művészeti Ösztöndíjas festőművész és Rózsa Luca Sára Fiatal Festők Nívódíjas alkotó) 

egyéni kiállításai is megrendezésre kerültek a Tornyai János Múzeumban. Az őszi hónapok a 

kortárs képzőművészet jegyében teltek Hódmezővásárhelyen: az Alföldi Galériában az 

aktuális tárlatot azaz a hazai kortárs művészet legjavát, a Tornyai-múzeumban pedig a fődíjas 

és a fiatal kitüntetett alkotók egyéni kiállításait láthatták együtt a művészetkedvelők, ezzel 

együtt a tárlat kísérőrendezvényei a Magyar Festészet Napja rendezvénysorozathoz 

kapcsolódtak.  

 

A tárlat látogatószáma: 3466 fő volt, a Tornyai János Múzeumban megrendezett kísérő-

kiállításokon 1098 látogató regisztrált, így mindösszesen 4564-en tekintették meg a 66. 

Vásárhelyi Őszi Tárlatot és kísérő-kiállításait az Alföldi Galériában és a Tornyai János 

Múzeumban. 

 

2020 februárjában „visszatért” a tavalyi Vásárhelyi Őszi Tárlat a hazai képzőművészet 

vérkeringésébe, ugyanis Budapesten, az Óbudai Kulturális Központban láthatta a főváros 

művészetkedvelő közönsége a 2019. évi művészeti seregszemle díjazott alkotóinak csoportos 

kiállítását. Ezzel párhuzamosan, február 20-án Best of Őszi Tárlat címmel a 66. Vásárhelyi 

Őszi Tárlatot reprezentáló plakátkiállítás nyílt a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi karának folyosógalériájában. 

 

 

MEGVALÓSULT KIÁLLÍTÁSOK 

 

66. Vásárhelyi Őszi Tárlat 

Időpont: 2019. 10. 05. - 2019. 12. 01. 

Helyszín: Alföldi Galéria  

 

2019. október 5-én, szombaton délben megnyílt a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat, amelyen 

művésznemzedékeken átívelve jelennek meg látásmódok, szemléletek, közelítések a 
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képzőművészet örök témáihoz – fogalmazott köszöntőjében Dr. Miklós Péter. A Tornyai 

János Múzeum igazgatója köszönetet mondott a kiállító művészeknek, a díjakat 

felajánló önkormányzatnak, cégeknek és magánszemélyeknek, a beérkezett közel 

hétszáz művet válogató és értékelő zsűri tagjainak, valamint a közel kétszáz alkotást 

felvonultató kiállítás létrehozásában közreműködőknek, hangsúlyozva, hogy Vásárhely 

nyitott a művészetek és a művészek irányába. 

 

A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat megnyitása nemcsak a város és a régió szempontjából, de a 

magyar művészeti életben is meghatározó esemény. Erről Kőnig Frigyes Munkácsy-díjas 

festőművész, rector emeritus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi 

tanára szólt megnyitójában, aki örömét fejezte ki, hogy az egyeteméről kikerült számos alkotó 

jelentkezik alkotásaival a vásárhelyi seregszemlén, amelynek szellemisége, értékrendje 

megmozgatja a fiatal művészeket is, akik munkáikat olyan közegben láthatják, amely 

lehetőséget ad az összehasonlításra a kortárs alkotói világban. S az, hogy az itt kiállított 

alkotások széles közönség előtt is ismertté válhatnak, nemcsak a művészeknek lehetőség a 

megismertetésre, de a látogatóknak is, akik a befogadás élményében részesülhetnek. 

 

A közéleti cselekvésben és a művészetben közös a szabadság szeretete – fogalmazta meg 

Márky-Zay Péter polgármester, akitől Szabó Klára Petra vehette át Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város fődíját és a Tornyai-plakettet. A képzőművész személye egyaránt jelenti a 

vásárhelyi és fiatal alkotók jelenlétét, de a tradíciók követését is. A korábban többször 

díjazott, érzékeny akvarell festményeiről ismert alkotó 2007 óta folyamatosan jelen van az 

Őszi Tárlatokon, az elmúlt 12 évben hét alkalommal részesült díjazásban. Az állandóan 

kísérletező, a választott technikát mindig professzionálisan alkalmazó Szabó Klára Petra 

legújabb sorozata a vasfüggöny leomlásának 30. évfordulójára, helyi témával állít emléket. A 

rendszerváltás időszakában elmozdított köztéri szobrokról (Felszabadulási emlékmű – Iván 

szobor, Lenin, Tanácsköztársaság-emlékmű) készített parafrázisokon egy letűnt korszak 

plasztikái tűnnek fel újra és újra a thermo festék és az időzítőhöz kötött hőpanelek 

alkalmazásának köszönhetően. 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Életműdíját a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 

Kossuth-díjas festőművész, Ilona Keserü Ilona festőművésznek ítélte a zsűri, míg 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Magyar Művészeti Akadémia Rudnay Gyula 

Művészeti Ösztöndíját Kármán Dániel képzőművész érdemelte ki. Szurcsik József Munkácsy-

díjas grafikus- és festőművésznek a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszékének 

tanszékvezetőjének Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíját ítélte a 

tárlat zsűrije, míg Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíját Kósa 

János Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója vehette át. 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíját Gresa Márton festőművész 

érdemelte ki, Paráda Zoltán szobrászművész a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti 

Tagozatának díját tudhatja magáénak, Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, a 

Szolnoki Művésztelep vezetője és a Magyar Festészet Napja Alapítvány elnökének alkotását  



 

 

 

 

4 

 

 

  



 

 

 

 

5 

 

MELLÉKLETEK 

 

Meghívó, molinó 
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

66. Vásárhelyi Őszi Tárlat megnyitó és kiállítás 
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Enteriőr képek 
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TOVÁBBI KIÁLLÍTÁSOK 

 

A 65. Vásárhelyi Őszi Tárlat kiemelt díjazottjainak – Ámmer Gergő, Kaliczka Patrícia 

és Rózsa Luca Sára – kiállítását Fehér Dávid művészettörténész nyitotta meg a Tornyai 

János Múzeumban 2019. október 5-én, szombaton délután a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat 

vernisszázsát követően. 

  

A 2018-ban megrendezett 65. Vásárhelyi Őszi Tárlat kiemelt díjazottjai kiállítása az idei 

seregszemle vernisszázsát követően nyílt meg a Tornyai János Múzeumban. A három fiatal 

művész tárlatát Fehér Dávid művészettörténész nyitotta meg. 

 

Különleges kihívás egy olyan kiállítást megnyitni, amely valójában három tárlat 

összefonódása. Ráadásul a tárlatok egy még nagyobb kiállításhoz, a Vásárhelyi Őszi 

Tárlathoz kapcsolódnak, amely a hazai művészeti színtér a maga nemében egyedülálló, 

kivételes eseménye – fogalmazott a művészettörténész, hangsúlyozva, hogy a Vásárhelyi Őszi 

Tárlat szervezői képesek voltak hagyományaikat felvállalni, valamint újragondolni és 

megújítani azokat. Fehér Dávid kiemelte, hogy a megújulásnak fontos eleme a fiatal alkotók 

bevonása a Vásárhelyi Őszi Tárlatok világába. Így volt ez a tavalyi évben is, hiszen fiatal és 

kísérletező kedvű, sajátos látásmódú művészek kapták az elismeréseket. 
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Ámmer Gergő szobrászművész A tökéletlenség harmóniája, Kaliczka Patrícia festőművész 

Fehér Eufrátesz és Rózsa Luca Sára festőművész Thy will be done című tárlata 2019. 

november 10-ig volt látható a Tornyai János Múzeumban. 
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A tökéletlenség harmóniája – Ámmer Gergő, a 65. Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíjas, 

Tornyai-plakettes szobrászművészének egyéni kiállítása 

Időpont: 2019. 10. 05. - 2019. 11. 10. 

Helyszín: Tornyai János Múzeum  
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A tavalyi Vásárhelyi Őszi Tárlat legmagasabb elismerésével, a Tornyai-plakettel jutalmazott 

alkotója, Ámmer Gergő szobrászművész önálló kiállítása a Tornyai János Múzeum földszinti 

időszaki kiállítótermeiben volt látható.  

 

Ámmer Gergő 2017-ben végzett a magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászat szakán, a 

fiatal alkotó a Tornyai-plakett mellett a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíja mellett a 

Derkovits-ösztöndíjat is elnyerte. Két éve állított ki először a Vásárhelyi Őszi Tárlaton, 

amelyen azóta folyamatosan jelen van, s a művész az idei tárlat zsűrijében is szerepet vállalt.  

A szobrászművész tárlatáról szólva Képiró Ágnes elmondta: a kiállított tíz alkotás két 

csoportra osztható, részben önportréábrázolások analízisét tárja a látogatók elé, míg a másik 

csoportjuk mitológiai, bibliai témákat dolgoz fel. Anyaghasználatban és technikában is 

sokrétűség jellemzi az alkotót, aki a kemény andezittel, vagy a márvánnyal is magabiztosan 

dolgozik, s bár a klasszikus szobrászat hagyományaihoz hű marad, művészetében jelen van a 

kísérletezés, és a kortárs tendenciákhoz való illeszkedés is. 

 

– Máig tartó lendületet adott számomra a tavaly Hódmezővásárhelyen elnyert elismerés – 

jelentette ki Ámmer Gergő, aki a tavalyi kiállítás két kompozíciója mellett nyolc további 

alkotással készült az idei tárlatra, amelyeknek anyaghasználatában a gipsz, a márvány és az 

andezit jelenik meg. Az alkotás során a művészettörténeti inspiráció és a saját élmények 

együtthatása hozza létre a műveket, amelyek bár egyrészt a megformálásukban a klasszikus 

művészeti korok hangulatát idézik, de a modellválasztás és az előadásmód 

megkérdőjelezhetetlenül a jelenhez kapcsolja őket, miközben a művész az alkotói gondolat 

szabadságát az ikonográfia kereteinek elhagyásával szélesíti. Új hangsúlyok keletkeznek az 

értelmezésben és a művek dekódolásában. 

A kiállítás szellős szerkezete a rendezés során alakult ki, biztosítva, hogy a plasztikák a 

megfelelő atmoszférában, önmagukban is tudjanak létezni, s a cél nem a felsorakoztatás volt, 

hanem a szellemi minőség hangsúlyozása, miközben a legfontosabb pontokon helyet kapott 

szobrok mozgásban tartják a kiállítás egészét. 

 

„Az egyetemet megelőzően 3 éven keresztül inas voltam egy kőszobrász műhelyben. A kőhöz 

való vonzalmam már gyermekkoromban kialakult. Eddigi munkásságom egyik 

legmeghatározóbb alkotóeleme. Az egyetemi tanulmányaim alatt, 2014-ben kezdtem el 

készíteni a Franz Xaver Messerschmidt inspirálta önportré sorozatomat, ami jelenleg hat 

darabból áll. A portrék többsége kemény kőből, andezitből készült. Ezek az arcképek egyfajta 

önanalízisnek tekinthetőek. A metakommunikációs jelrendszeren és a hangulat megragadása 

mellett, nagy hangsúlyt fektettem a portré műfajának és annak szobrászi eszköztárának 

fejlesztésére. A művészettörténeti inspirációk mellett saját élmények is befolyásolják a 

sorozat alakulását. 

 

A portrékból, illetve azoknak a készítési metódusából erednek azok a nagyobb méretű 

figurális gipsz-assemblage kompozícióim, amelyek bibliai és mitológiai történetek tematikus 

feldolgozásai. A megformálásuk a művészettörténet klasszikus korszakának hangulatát idézik, 



 

 

 

 

16 

 

amit a modellválasztás és az előadásmód csatol megkérdőjelezhetetlenül a jelenhez. A 

megszokott ikonográfiai programot figyelmen kívül hagyom. Sokkal nagyobb teret engedek 

ezzel magamnak. Új egyéni ábrázolások jönnek így létre, amik zavarba ejtőek, szokatlannak 

tűnnek. Új hangsúlyok keletkeznek az értelmezésben, a művek dekódolásban. A 

munkásságom jelenleg erre az izgalmas kísérletezésre összpontosít legjobban. A Dávid című 

diplomamunkám gipszmodellje ennek a tevékenységemnek az első állomása. Góliátként, 

legyőzött félként a saját portrém hever a földön, e fölött áll Dávid, akit Tunkel Nándor 

törpenövésű paralimpikon testesít meg. A mű az idealizált testkép átértelmezését, a mentális 

gátak, komplexusok leküzdését, az életigenlés és vitalitás diadalát hirdeti. Ezt a 

kompozíciómat andezitben faragtam meg, ami tovább erősíti a szobor tartalmának 

jelentőségét.” – Ámmer Gergő 

 

Plakát, enteriőr fotók 
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Fehér Eufrátesz – Kaliczka Patrícia, Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjas festőművész 

beszámoló kiállítása 

Időpont: 2019. 10. 05. - 2019. 11. 10. 

Helyszín: Tornyai János Múzeum  

 

A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat megnyitását követően, a tavalyi tárlaton a Rudnay Gyula 

Művészeti Ösztöndíjat elnyerő Kaliczka Patrícia festőművész alkotásaiból Fehér 

Eufrátesz címmel nyílt kiállítás a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban. Az 

alkotásokkal és a művésszel sajtóbejáráson ismerkedhettek a médiumok munkatársai. 

 

    A közgyűjtemény művészettörténésze, Képiró Ágnes elmondta, hogy a Magyar Művészeti 

Akadémia és a hódmezővásárhelyi önkormányzat egyéves Rudnay-ösztöndíját elnyerő 

művész a támogatott időszak lezárultával beszámoló kiállításra kap lehetőséget a Tornyai- 

múzeumban.     Kaliczka Patrícia 2014-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő 

szakán. A november 10-ig látható kiállításán szereplő művek négy téma köré 

csoportosíthatóak. A tárlaton szerepelnek direkt és indirekt önarcképek, köztük öntestképek 

is, néhány alkotáson pedig a mitológiai alakok testébe bújik az alkotó. A legutóbbi alkotói 

időszakában születtek a Féreglyukak-sorozat darabjai. A kiállított művek között találhatóak 

kisebb méretű csendéletek, valamint nagyméretű, montázsszerűen építkező vásznak, 
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amelyeken az erős formahatárok finom, lazúros megoldásokkal vegyülnek – tette hozzá a 

szakember. 

    Kaliczka Patrícia kijelentette: mint fiatal alkotónak, komoly támogatást jelentett az elmúlt 

évben a Rudnay-ösztöndíj, s a most nyíló kiállítás pedig az eddigi tárlatai közül legnagyobb 

teret és a legjobb lehetőségeket biztosítja számára. A tárlat címe, a Fehér Eufrátesz 

szimbolizálja az általunk látható világ és a dolgok mélyén rejlő univerzális éter kettősségét. 

Az alkotó érzékelteti a mikro- és a makrokozmosz tükröződését, s ötvözi a szemlélőhöz 

legközelebbi világot, a csendéletek közelségét a tájképek megfoghatatlan távolságával, 

miközben azt is megmutatja, hogy az apró minták, mint egy csigaház formája a galaxisok 

elrendezésében is formát öltenek. 

 

Kaliczka Patrícia magát figurális alkotónak tarja, azonban kollázs-szerű munkáin nem a 

látható világot rögzíti, hanem az elemek folyamatos áramlását is igyekszik megjeleníteni, 

miközben az alkotás folyamatát a szív és az ész, az érzelmek és az értelem dinamikus 

párbeszéde formálja. Ahogyan fogalmazott, nem látja értelmét pontosan úgy lefesteni a 

világot, ahogy azt pillanatnyilag látja, hiszen az ábrázolás lehetőséget ad arra, hogy a múlt, a 

jelen és a jövő dimenzióiban a tér egy adott pontján jelen lévő elemeket – a tér és idő korlátait 

lebontva – egy alkotáson belül jelenítse meg. 

 

„Érdeklődésem középpontjában az ember és kozmosz kapcsolata áll. A mikro- és 

makrokozmosz egymásban való tükröződése, az energia és anyag mibenléte, az érzelem és 

gondolat természete és működési mechanizmusai, a transzcendencia és a tudomány szerepei, 

valamint a holisztikus és materialista világnézet viszonyának vizsgálata foglalkoztat. Alkotói 

tevékenységem szorosan összefügg az önismeret területén végzett belső munkámmal és 

spirituális úton való haladásommal. Célom saját tapasztalataim kvintesszenciájának 

kommunikálása, amely egy strukturált világlátásból leszűrhető absztrakciót jelent.  

 

Festészetemben az érzelmek diktálta nyers ösztönösség és a gondolatok lepárolt 

megfontoltsága egymást kiegészítő tényezők. A szív és agy közti párbeszéd heves dinamikája 

az évek során olyan festői nyelv kialakulásához vezetett, melyben nem választható el az 

absztrakt, vagy figurális művészetre jellemző gyakorlat: kollázsszerű képtereim szembetűnő 

vonása a különböző stílusokhoz kötött anyag, szín és kompozíciós gyakorlatok egy művön 

belül történő alkalmazása. Vásznaimat a hátterek és a figura kapcsolata dominálja, mely 

kiegészül expresszív gesztusok, naturalisztikus részletek, elmosott kollázsok, vad 

kompozíciós kivágások, parafrázisok, mitológiai jelenetek és a befogadót szándékosan 

hiányérzetben hagyó szimbólumok használatával. Munkáimnak felszín alatt meghúzódó 

közös motívuma a világ térbeli és időbeli helyzeteinek lebegő, átjárható, dinamikus 

minőségének és felszín alatti összekapcsoltságának megjelenítése.” – Kaliczka Patrícia 

 

Plakát, enteriőr fotók 
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Rózsa Luca Sára festőművész Thy will be done  

a 65. Vásárhelyi Őszi Tárlat Fiatal Festők Nívódíjas alkotójának egyéni kiállítása 

Időpont: 2019. 10. 05. - 2019. 11. 10. 

Helyszín: Tornyai János Múzeum  

 

A tavalyi seregszemlén a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők 

Nívódíjával jutalmazott Rózsa Luca Sárának október 5-én, a Vásárhelyi Őszi Tárlat 

vernisszázsát követően nyílt kiállítása. 

 

– A Vásárhelyi Őszi Tárlat lehetőséget ad a fiatal alkotóknak nemcsak a bemutatkozásra, de a 

hazai viszonylatban magas összegű díjak révén szakmai presztízsük emelkedése mellett 

alkotói tevékenységük támogatására is – mondta el a bejáráson Miklós Péter, a Tornyai János 

Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója. Hagyományosan, a Vásárhelyi Őszi 

Tárlatokkal egyidőben az előző év Őszit Tárlatának kiemelt díjazottjai önálló kiállítást 

rendezhetnek a vásárhelyi múzeum időszaki kiállítótermeiben. 

 

A Képzőművészeti Egyetemen végzett Rózsa Luca Sára fiatal kora ellenére aktív és ismert 

szereplője a hazai művészeti életnek, rendszeresen állít ki Budapesten, és művei egyre 

ismertebbé válnak a vidéki befogadóközönség számára is  – mondta el a festőművészről 

Képiró Ágnes. A Tornyai János Múzeum művészettörténésze kiemelte, hogy az alkotó 
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kiállításra kerülő tíz nagyméretű, több négyzetméteres festménye kiforrott és kifinomult 

alkotói világról tanúskodik, s ezek létrehozása során nemcsak a festészet klasszikus eszközeit 

használja a fiatal művész. A hatalmas vásznakra festett olajképeken helyenként megfigyelhető 

a festékspray használata, valamint az ecsethasználat mellett az alkotó gyakran fokozza képei 

gesztusait tenyerének, ujjbegyeinek felületformáló mozdulataival.  

 

Rózsa Luca Sára a díjazottak kiállítására az elmúlt egy év során elkészült alkotásaiból 

válogatott, címként a keresztény világ legismertebb imája, a Miatyánk angol nyelvű 

változatából vett idézetet választotta. A tárlat címe, Thy will be done, azaz Legyen meg a te 

akaratod is jelzi, hogy a képek kiindulási pontja a vallási ikonográfia, amelyhez a reneszánsz 

portréfestészet egyfajta újragondolása csatlakozik az alkotások vizuális megfogalmazásakor – 

fogalmazta meg a művész. 

 

Az állandó – vagyis örök és örökérvényű – dolgok kutatása, véges és bizonytalan létünkből 

ered: életszemléletünk kialakítására stabil fogódzó pontot keresünk, mely elviselhetővé teszi a 

létezéssel együtt járó és vele kapcsolatos kérdések nyomását. Elveknek, ideológiáknak, 

egyházaknak (és isteneknek), hatalmi pozícióban lévő embereknek vetjük alá magunkat, s 

személyesítjük meg őket az elérni kívánt stabilitással. Ők lesznek lelkiismeretünk alapkövei, 

életünk bírálói, útmutatóink és célt adóink, s biztosítva saját halhatatlanságukat, ők 

hallgattatják majd el létünkre és annak értelmére vonatkozó kételyeinket. 

 

A kiállított műveket a XV.-XVII. század vallásos ikonográfiája, valamint a reprezentatív 

portréfestészet világa inspirálta. A festményeken szereplő figurák dermedtek (talán mintha 

egy mozdulatba merevedtek volna bele az idő végezetéig), egyesek trónon ülnek, mások 

koronát viselnek és mind kitekintenek ránk, figyelnek minket és szemtanúi esendőségünknek. 

Ők a súlyos és értelmezhetetlen állandóság helytartói, életünk általunk felépített védelmező 

bástyái és elnyomói.” – Rózsa Luca Sára 

 

Plakát, enterőr fotók 
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A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat díjazottjainak csoportos kiállítása 

Időpont: 2020. 02. 14. – 2020. 03. 06. 

Helyszín: Óbudai Kulturális Központ (1032 Budapest, San Marco u. 81.) 

 

2020. február 14-én nyílt meg a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat díjazott alkotóinak kiállítása az 

Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában. A megnyitón a Tornyai János Múzeum 

és Pogány Gábor, a Vásárhelyi Őszi Tárlatok főkurátora nevében Képiró Ágnes 

művészettörténész, a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat társkurátora köszöntötte az egybegyűlteket. A 

Tornyai János Múzeum munkatársa hangsúlyozta az Őszi Tárlatok közel hét évtizedes 

töretlen hagyományát, magas szakmai színvonalát és köszönetét fejezte ki a kulturális 

központ munkatársainak a kiállítás megszervezéséért. 

 

– A Vásárhelyi Őszi Tárlat évtizedeken keresztül alapvetően a realista és figurális 

képzőművészet kiállítás-sorozata volt. Mára azonban megszűnni látszik ez a stilisztikai 

megközelítés, és egy sokkal nyitottabb, a hazai kortárs trendek és művész-generációk széles 

skáláját felsorakoztató képzőművészeti seregszemlévé vált. Az élő klasszikusoktól a hazai 

képzőművészet aktív tagjain keresztül a frissen végzett fiatalokig, a hiperrealizmustól a lírai 

és vad expresszión át a neoavantgardig terjed a skála.  – hangsúlyozta szakmai megnyitójában 

Garami Gréta művészettörténész, az Óbudai Kulturális Központ kurátora. 

 

A kiállítás időtartama alatt egy kísérőrendezvény is várta az érdeklődőket a kiállítótérben, 

február 28-án 18 órától Pogány Gábor és Képiró Ágnes művészettörténészekkel, valamint 
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Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművésszel beszélgetett a Vásárhelyi Őszi Tárlatokról 

Garami Gréta. A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlaton díjazott 21 alkotó egy-egy műve március 6-ig 

tekinthető meg Óbudán. 

 

Meghívó, fotódokumentáció 
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Best of Őszi Tárlat  

Időpont: 2020. 02. 20. – 2020. 04. 01. 

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (6722 

Szeged, Egyetem u. 2.) 

 

A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat reprodukcióiból nyílt kiállítás 2020. február 20-án a 

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának 

folyosógalériájában, amelyet Gyenge Zoltán, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

dékánja és Képiró Ágnes, a Tornyai János Múzeum művészettörténésze nyitott meg. A 

Vásárhelyi Őszi Tárlatok múltját és jelenét bemutató 12 tabló a legutóbbi kiállítás 

díjazott alkotóira fókuszál. 

 

– A Tornyai János Múzeum és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kara között létrejött együttműködési megállapodás egy nem túl régi, 

de annál működőképesebb kapcsolat – fogalmazott megnyitójában a dékán. – Ha valaki 

nemcsak átutazik Hódmezővásárhelyen, hanem meg is áll, akkor érzékelheti, hogy milyen 

komoly és gazdag kulturális élettel rendelkezik a város.  

Gyenge Zoltán fontosnak tartja, hogy a hallgatóik múzeumokba látogassanak, részt vegyenek 

kiállítások szervezésében, hiszen a karon jelenleg is folyik művészetelméleti képzés, ahol 

szeptembertől művészettörténet szak is indul. – Emiatt még inkább szükségünk van az olyan 

kiállítóhelyekre, amelyek gyakorlati helyek tudnak lenni a hallgatók számára – hangsúlyozta 

Gyenge Zoltán. 

Képiró Ágnes a kiállítási anyag koncepciójáról szólva kiemelte, hogy a Bölcsészkar 

forgalmas folyosója ideális helyszín arra, hogy a hazánkban közel hét évtizede évente 

megrendezésre kerülő, országos jelentőségű kortárs képzőművészeti seregszemlét 

reprezentáló tárlatával minél több egyetemi polgár ismerkedjen meg. 
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A Best of Őszi Tárlat című kiállítás 2020. április 1-ig várja látogatóit Szegedi 

Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának folyosógalériájában. 

 

Meghívó, fotódokumentáció 

 
 

 



 

 

 

 

30 

 

 

 
  



 

 

 

 

31 

 

A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat sajtómegjelenései 

 

2020. 08. 07-

09.  A 66. 

VŐT 

zsűrizése 

 https://www.promenad.hu/2019/08/08/kozel-hetszaz-

alkotast-ertekelt-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-zsurije/ 

Rádió 7  

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/csaknem_hetszaz_alkotas_erke

zett_az_idei_vasarhelyi_oszi_tarlatra_1035 

 https://radio7.hu/jelenleg-is-zajlik-a-66-oszi-tarlat-zsurizese-

az-alfoldi-galeriaban 

 http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=866166&lang=hun&

contnews=1&append=1&print=1 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/kozel-700-alkotas-

erkezett-be-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlatra-mar-zajlik-a-

zsurizes 

 https://szegedma.hu/2019/08/csaknem-hetszaz-alkotas-

erkezett-a-vasarhelyi-oszi-tarlatra 

 http://vasarhelyihirek.hu/kozel_hetszaz_alkotasbol_lehet_val

ogatni 

 https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20190808-csaknem-

hetszaz-alkotas-erkezett-a-vasarhelyi-oszi-tarlatra 

M5 Híradó https://youtu.be/pz4oExcCcRA 

 https://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/kozel_7

00_alkotasbol_valogat_a_zsuri_az_oszi_tarlatra/2605365/ 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/csaknem-

hetszaz-alkotas-erkezett-az-idei-vasarhelyi-oszi-tarlatra-

2019-08-12-113112 

 http://www.museum.hu/hir/8312/Csaknem_hetszaz_alkotas_

erkezett_az_idei_Vasarhelyi_oszi_Tarlatra 

 https://radio7.hu/tobb-mint-szazhusz-muvesz-munkajat-

mutatja-be-az-idei-vasarhelyi-oszi-tarlat 

 https://www.radio88.hu/csaknem-hetszaz-alkotas-erkezett-a-

vasarhelyi-oszi-tarlatra/ 

 https://mediaklikk.hu/kossuth-

radio/cikk/2019/08/19/kalendarium-a-66-vasarhelyi-oszi-

tarlat/ 

Délmagyarország  

MR 1 Kalendárium  

 

 

2020. 08. 12. 

A 66. VŐT 

bennmaradt 

alkotásai 

 https://radio7.hu/mintegy-ketszaz-alkotas-lesz-lathato-az-

idei-vasarhelyi-oszi-tarlaton 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/mintegy-ketszaz-

alkotas-lesz-lathato-az-idei-vasarhelyi-oszi-tarlaton 

 http://vasarhelyihirek.hu/osszeallt_az_idei_oszi_tarlat 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/mintegy_ketszaz_alkotas_lesz

_lathato_az_idei_vasarhelyi_oszi_tarlaton_1038 

 http://www.ma.hu/kulturport.hu/333449/Csaknem_ketszaz_al

kotas_szerepel_majd_a_Vasarhelyi_Oszi_Tarlaton 

 https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/csaknem-ketszaz-

alkotas-szerepel-majd-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlaton-3227854/ 

 https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/csaknem-ketszaz-

alkotas-szerepel-majd-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlaton-1812790/ 

 https://hirtv.hu/kultura/csaknem-ketszaz-alkotas-szerepel-
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majd-a-vasarhelyi-oszi-tarlaton-2485725 

 https://szeged.hu/hirek/30099/csaknem-ketszaz-alkotas-

szerepel-majd-az-idei-vasarhelyi-oszi-tarlaton 

 http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=866836&lang=hun&

contnews=1&append=1&print=1 

Rádió 7  

Délmagyarország  

 https://hir.ma/kult/mintegy-200-alkotas-lesz-lathato-a-66-

vasarhelyi-oszi-tarlat-kiallitasan/750415 

 https://www.radio88.hu/mintegy-700-alkotas-kozul-

valogatott-a-zsuri-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlatra/ 

 https://montazsmagazin.hu/mintegy-ketszaz-alkotas-lesz-

lathato-az-idei-vasarhelyi-oszi-tarlaton/ 

 https://www.promenad.hu/2019/08/13/mintegy-ketszaz-

alkotas-lesz-lathato-az-idei-vasarhelyi-oszi-tarlaton/ 

 

2020. 08. 24. 

A Vásárhelyi 

Őszi Tárlat 

66 éve 

Délmagyarország  

 

2020. 07. 24. 

A 66. VŐT 

anyagának 

begyűjtése 

 https://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/erkezne

k_az_alkotasok_a_66_vasarhelyi_oszi_tarlatra_iden_kozel_7

00_muvet_varnak/2604147/ 

 https://radio7.hu/zajlik-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-

anyaganak-begyujtese 

 https://www.promenad.hu/2019/07/24/zajlik-a-66-vasarhelyi-

oszi-tarlat-anyaganak-begyujtese-kozel-hetszaz-muvet-

varnak/ 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/zajlik-a-66-

vasarhelyi-oszi-tarlat-anyaganak-begyujtese 

 http://vasarhelyihirek.hu/megkezdodott_a_66_vasarhelyi_osz

i_tarlat_anyaganak_begyujtese 

 https://szegedma.hu/2019/07/csaknem-700-alkotast-varnak-a-

vasarhelyi-oszi-tarlatra 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/kozel_hetszaz_muvet_varnak_

zajlik_a_66_vasarhelyi_oszi_tarlat_anyaganak_begyujtese_1

025 

 http://www.kultura.hu/rovidhirek/csaknem-hetszaz-alkotas 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/kozel-

hetszaz-muvet-varnak-2019-07-29-112150 

 https://www.lokal.hu/2019-08-keszulnek-az-oszi-tarlatra/ 

Lokál  

 https://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/beerkezt

ek_az_oszi_tarlat_alkotasai/2604623/Délmagy 

Rádió 7  

Délmagyarország 07. 27. 

Délmagyarország 08. 01. 

 

 

2020. 09. 24. 

TJM Rózsa 

Luca Sára 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/ujjaval-es-tenyerevel-

alakitja-a-gesztusokat-festmenyein 

 https://radio7.hu/rozsa-luca-sara-fiatal-festo-mutatkozik-be-
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rendezi 

tárlatát 

a-tornyai-janos-muzeumban 

 https://www.promenad.hu/2019/09/24/bo-egy-termeset-

hozza-el-vasarhelyre-rozsa-luca-sara/ 

 http://vasarhelyihirek.hu/szakralis_vilag_modern_abrazolassa

l 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/szakralis-

vilag-modern-abrazolassal-mar-rendezi-tarlatat-a-tavaly-

dijazott-rozsa-luca-sara-2019-09-24-164249 

 http://www.kultura.hu/tarlat/legyen-te-akaratod 

 https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/dijazottak-

kiallitasa-a-tornyai-muzemumban-4599177/ 

 https://szegedma.hu/2019/09/rozsa-luca-sara-alkotasaibol-

nyilik-kiallitas-vasarhelyen 

 http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=879584&lang=hun&

contnews=1&append=1&print=1 

 https://www.prae.hu/index.php?route=news/news&aid=3567

7 

 http://www.ma.hu/kulturport.hu/335076/Rozsa_Luca_Sara_a

lkotasaibol_nyilik_kiallitas_Hodmezovasarhelyen 

 https://oszitarlat.hu/mar-rendezi-tarlatat-a-tavaly-dijazott-

rozsa-luca-sara/ 

 https://www.radio88.hu/rozsa-luca-sara-alkotasaibol-nyilik-

kiallitas-hodmezovasarhelyen/ 

Rádió 7  

Délmagyarország  

 

 

2020. 09. 27. 

Ámmer 

Gergő 

rendezi 

kiállítását a 

Tornyai-

múzeumban 

 http://vasarhelyihirek.hu/a_tavalyi_tornyai-

plakettes_mutatta_be_tarlatat 

 https://radio7.hu/a-tavalyi-tornyai-plakettes-mutatta-be-idei-

tarlatat 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/a-kiserletezes-tartja-

frissen-muveszi-gondolkodasat 

 https://www.promenad.hu/2019/09/27/tornyai-plakettes-

muvesz-kiallitasa-lesz-lathato-vasarhelyen/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/a_tavalyi_tornyai_plakettes_m

utatta_be_idei_tarlatat_1056 

 https://szegedma.hu/2019/09/ammer-gergo-szobraszmuvesz-

alkotasaibol-nyilik-kiallitas-vasarhelyen 

 http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=881378&lang=hun&

contnews=1&append=1&print=1 

 https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/tornyai-

plakettes-kiallitas-a-tornyai-janos-muzeumban-4608750/ 

 https://oszitarlat.hu/a-tavalyi-tornyai-plakettes-mutatta-be-

idei-tarlatat-ammer-gergo-kiallitasa-a-szellemi-minoseget-

hangsulyozza/ 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/a-tavalyi-

tornyai-plakettes-mutatta-be-idei-tarlatat-2019-09-30-150846 

 https://www.radio88.hu/ammer-gergo-szobraszmuvesz-

alkotasaibol-nyilik-kiallitas-a-tornyai-janos-muzeumban/ 

 http://www.ujmuveszet.hu/2019/10/a-tokeletlenseg-

harmoniaja/ 

Rádió 7  
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2020. 09. 29. 

Kaliczka 

Patrícia 

rendezi 

kiállítását a 

Tornyai-

múzeumban 

 https://radio7.hu/feher-eufratesz-cimmel-nyilik-kiallitas-a-

tornyai-muzeumban 

 https://www.promenad.hu/2019/09/30/az-onarckepektol-a-

vilagegyetem-mukodeseig/ 

 http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=881897&lang=hun&

contnews=1&append=1&print=1 

 https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/rudnay-

gyula-osztondijas-muvesz-kiallitasa-nyilik-a-vasarhelyi-oszi-

tarlat-utan-4615250/ 

 https://oszitarlat.hu/a-csigahaztol-a-galaxisokig-kaliczka-

patricia-festmenyeibol-nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen/ 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/kaliczka-patricia-

festmenyeibol-nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen 

 https://magyarnemzet.hu/kultura/kaliczka-patricia-

festmenyeibol-nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen-7351958/ 

 https://szegedma.hu/2019/09/a-csigahaztol-a-galaxisokig-

remek-tarlat-nyilik-vasarhelyen 

 http://vasarhelyihirek.hu/a_ter_es_az_ido_korlatai_nelkul 

 https://www.radio88.hu/kaliczka-patricia-festmenyeibol-

nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen/ 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/a-

csigahaztol-a-galaxisokig-2019-10-01-151156 

Rádió 7  

  

 

2020. 10. 05. 

A 66. 

Vásárhelyi 

Őszi Tárlat 

megnyitója 

 https://radio7.hu/megnyilt-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat 

 https://www.promenad.hu/2019/10/06/megnyilt-a-66-

vasarhelyi-oszi-tarlat/ 

 http://vasarhelyihirek.hu/megnyilt_a_66_vasarhelyi_oszi_tarl

at 

 http://vasarhelyihirek.hu/egy_innovativ_vasarhelyi_muvesze

_a_tornyai_plakett 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/megnyilt-a-66-

vasarhelyi-oszi-tarlat-galeriaval 

 https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/szombaton-

delben-megnyilt-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-4630575/ 

 http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=883336&lang=hun&

contnews=1&append=1&print=1 

 https://magyarnemzet.hu/kultura/szabo-klara-petra-kapta-a-

vasarhelyi-oszi-tarlat-fodijat-7371497/ 

 http://www.ma.hu/kulturport.hu/335533/Szabo_Klara_Petra_

kapta_a_Vasarhelyi_Oszi_Tarlat_fodijat?place=srss 

 https://www.prae.hu/index.php?route=news/news&aid=3578

2 

 https://www.promenad.hu/2019/10/05/a-66-vasarhelyi-oszi-

tarlat-dijazott-muveszei/ 

 http://infohodmezovasarhely.hu/hir_olvas/permalink:szombat

on-megnyilik-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-valamint-a-65-

vasarhelyi-oszi-tarlat-dijazottjai-kiallitasaa-2019-10-01-

161226 

 https://szegedma.hu/2019/10/szabo-klara-petra-kapta-a-

vasarhelyi-oszi-tarlat-fodijat 

 http://kultura.hu/szabo-klara-petra-kapta-a-vasarhelyi-oszi-
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tarlat-fodijat/ 

 http://kultura.hu/66-vasarhelyi-oszi-tarlat/ 

 https://oszitarlat.hu/megnyilt-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-

muvesznemzedekek-talalkoznak-a-legregebbi-hazai-

kepzomuveszeti-seregszemlen/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/megnyilt_a_66_vasarhelyi_osz

i_tarlat_muvesznemzedekek_talalkoznak_a_legregebbi_hazai

_kepzomuveszeti_seregszemlen_1062 

 https://www.programturizmus.hu/ajanlat-vasarhelyi-oszi-

tarlat.html 

 https://www.hodmezovasarhely.hu/megnyilt-a-66-oszi-tarlat 

 http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/582-atadta-dijat-a-

mank-a-vasarhelyi-oszi-tarlaton-es-a-hodmezovasarhelyi-

muvesztelep-mutermeinek-kulcsait 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/2019-10-

07-120131 

 https://www.radio88.hu/kiosztottak-a-vasarhelyi-oszi-tarlat-

dijait/ 

Magyar Nemzet  

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/megnyilt-

a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-2019-10-07-143652 

 https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-

/event/10180/vasarhelyi-oszi-tarlat-%E2%80%93-2019 

Délmagyarország Előzetes 1. 

 https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/jo-a-

rezgese-vasarhelynek-4637040/ 

Délmagyarország Előzetes 2 

Délmagyarország Megnyitó 

Délmagyarország Szabó Klára Petra interjú 

 https://vasarhelyivalosag.hu/wp-

content/uploads/2019/11/vv_2019november.pdf 

Vásárhelyi Valóság  

Rádió 88  

Rádió 88  

Rádió 7  

 https://www.radio88.hu/holnap-nyilik-a-66-vasarhelyi-oszi-

tarlat/ 

 https://www.radio88.hu/kiosztottak-a-vasarhelyi-oszi-tarlat-

dijait/ 

2020. 10. 05. 

A 65. VŐT 

díjazott-

jainak 

kiállítása 

 https://radio7.hu/parbeszed-a-muveszet-nyelven-fiatal-

muveszek-kiallitasa-a-tornyai-muzeumban 

 https://www.promenad.hu/2019/10/06/fiatal-muveszek-

kiallitasa-a-tornyai-muzeumban/ 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/fiatal-muveszek-

kiallitasa-a-tornyai-muzeumban 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/parbeszed

-a-muveszet-nyelven-2019-10-07-144649 

 https://oszitarlat.hu/parbeszed-a-muveszet-nyelven-fiatal-

muveszek-kiallitasa-a-tornyai-muzeumban/ 

 http://vasarhelyihirek.hu/fiatal_muveszek_kiallitasa_a_tornya

i-muzeumban 

 https://magyarmuzeumok.hu/cikk/parbeszed-a-muveszet-

nyelven 
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Rádió 7  

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/parbeszed_a_muveszet_nyelve

n_fiatal_muveszek_kiallitasa_a_tornyai_muzeumban_1063 

 

 

2020. 10. 08. 

VŐT 

tárlatvezetés 

pedagógusok

nak 

 https://radio7.hu/kulcs-a-muveszethez-tarlatvezetes-

pedagogusoknak-meglepetesvendeggel 

 https://www.promenad.hu/2019/10/09/kulcs-a-muveszethez-

tarlatvezetes-pedagogusoknak-meglepetesvendeggel/ 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/kulcs-a-muveszethez-

tarlatvezetes-pedagogusoknak-meglepetesvendeggel 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/kulcs_a_muveszethez_tarlatve

zetes_pedagogusoknak_meglepetesvendeggel_1066 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/kulcs-a-

muveszethez-2019-10-09-141257 

 http://vasarhelyihirek.hu/vasarhelyi_pedagogusok_az_oszi_ta

rlat_kiallitasan 

Rádió 7  

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/kulcs-a-

muveszethez-2019-10-09-141257 

 

2020. 10. 16.  

Fiatalos az 

Őszi Tárlat 

 https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/fiatalos-

szinvonalas-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-4657164/ 

Délmagyarország  

2020. 10. 17. 

Rotary VŐT 

tárlatvezetés 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/rotary_klubtagok_az_alfoldi_g

aleriaban_valtozatossagaban_is_gyonyorkodteto_az_idei_vas

arhelyi_oszi_tarlat_1075 

 https://radio7.hu/a-vasarhelyi-alkotokra-fokuszal-az-oszi-

tarlathoz-kapcsolodo-elso-nyilvanos-tarlatvezetes 

 https://www.promenad.hu/2019/10/18/rotary-klubtagok-az-

alfoldi-galeriaban/ 

 http://vasarhelyihirek.hu/rotary_klubtagok_az_alfoldi_galeria

ban 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/rotary-

klubtagok-az-alfoldi-galeriaban-2019-10-21-120110 

Rádió 7  

 

2020. 10. 20. 

TJM Rózsa 

Luca Sára 

tárlatvezetés 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/rozsa_luca_sara_tartott_tarlatv

ezetest_a_tornyai_muzeumban_1078 

 https://radio7.hu/rozsa-luca-sara-tartott-tarlatvezetest-a-

tornyai-muzeumban 

 https://www.promenad.hu/2019/10/21/rozsa-luca-sara-tartott-

tarlatvezetest-a-tornyai-muzeumban/ 

 https://www.promenad.hu/2019/10/16/tarlatvezetest-tart-

rozsa-luca-sara-vasarhelyen/ 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/rozsa-

luca-sara-festomuvesz-tarlatvezetese-2019-10-16-151559 

 https://szegedma.hu/2019/10/nivodijas-festo-tartott-

tarlatvezetest-a-tornyai-muzeumban 

Rádió 7  
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2020. 10. 27. 

AG 

Vásárhelyi 

kötődések - 

tárlatvezetés 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/vasarhelyi

-kotodesek-2019-10-24-114733 

 https://szegedma.hu/2019/10/a-vasarhelyi-muveszekre-

fokuszaltak-az-alfoldi-galeriaban 

 https://radio7.hu/kepzomuveszek-vasarhely-vonzasaban 

 https://www.promenad.hu/2019/10/24/vasarhelyi-kotodesek-

tarlatvezetes-az-alfoldi-galeriaban/ 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/a-vasarhelyi-alkotokra-

fokuszal-az-oszi-tarlathoz-kapcsolodo-elso-nyilvanos-

tarlatvezetes 

 https://www.promenad.hu/2019/10/27/az-oszi-tarlat-helyi-

vonatkozasu-kiallitoi/ 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/az-oszi-tarlat-helyi-

vonatkozasu-kiallitoi 

 https://kulturhod.hu/kultura/kepzomuveszek-vasarhely-

vonzasaban/ 

Rádió 7  

2020. 10. 27. 

A VŐT-ről a 

Bartók Rádió 

Súgólyuk c. 

műsorában 

 https://www.youtube.com/watch?v=oE3ognYy05E 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/a_66_vasarhelyi_oszi_tarlatrol

_a_kozmediaban_1088 

  

2020. 10. 28. 

Rádió 7 

Közös 

nevező az 

Őszi 

Tárlatról és a 

Festő-

szimpózium-

ról 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/oszi_tarlat_es_festoszimpoziu

m_a_tornyai_janos_muzeum_rendezvenyeirol_a_radio_7_be

n_1087 

Rádió 7 https://www.youtube.com/watch?v=4lsnI8LcqFE&t=53s 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2020. 10. 30.  

A 66. VŐT 

díjainak 

átadása 

Budapesten 

 https://www.promenad.hu/2019/10/31/harom-muvesz-a-

fovarosban-vette-at-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-dijait/ 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/harom-

muvesz-a-fovarosban-vette-at-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-

dijait-2019-10-31-120351 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/harom-muvesz-a-

fovarosban-vette-at-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-dijait 

 http://www.museum.hu/hir/8476/Harom_muvesz_a_fovarosb

an_vette_at_a_66_Vasarhelyi_oszi_Tarlat_dijait 

 https://radio7.hu/harom-muvesz-a-fovarosban-vette-at-a-66-

vasarhelyi-oszi-tarlat-dijait 

 http://vasarhelyihirek.hu/harom_muvesz_a_fovarosban_vette

_at_az_oszi_tarlat_dijait 

 https://kulturhod.hu/kultura/harom-muvesz-a-fovarosban-

vette-at-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-dijait/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/harom_muvesz_a_fovarosban_

vette_at_a_66_vasarhelyi_oszi_tarlat_dijait_1089 

Rádió 7  
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2020. 11. 03. 

Ámmer 

Gergő 

tárlatvezetés 

 https://radio7.hu/az-onportrektol-a-testkep-ertelmezesekig 

 https://www.promenad.hu/2019/11/04/ammer-gergo-

tarlatvezetese-a-tornyai-janos-muzeumban/ 

 http://www.vasarhely24.com/programajanlo/az-onportrektol-

a-testkep-ertelmezesekig-ammer-gergo-tarlatvezetese-a-

tornyai-janos-muzeumban 

 http://www.vasarhely24.com/vasarhely/alkotoi-

tarlatvezetesre-varnak-mindenkit-a-tornyai-muzeumba 

 http://vasarhelyihirek.hu/ammer_gergo_tarlatvezetese 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/az-

onportrektol-a-testkep-ertelmezesekig-2019-11-04-154301 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/alkotoi-

tarlatvezetes-a-tornyai-janos-muzeumban-2019-10-29-

095720 

 https://www.promenad.hu/2019/10/29/a-tokeletlenseg-

harmoniaja-a-tornyaiban/ 

 https://szegedma.hu/2019/11/oszi-tarlat-dijas-muvesz-tartott-

kulonleges-tarlatvezetest-a-tornyai-muzeumban 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/az_onportrektol_a_testkep_ert

elmezesekig_ammer_gergo_tarlatvezetese_a_tornyai_janos_

muzeumban_1095 

 https://oszitarlat.hu/ammer-gergo-tarlatvezetese-a-tornyai-

janos-muzeumban/ 

 https://kulturhod.hu/kultura/az-onportrektol-a-testkep-

ertelmezesekig/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/az_onportrektol_a_testkep_ert

elmezesekig_ammer_gergo_tarlatvezetese_a_tornyai_janos_

muzeumban_1095 

Lokál  

Rádió 7  

 https://www.lokal.hu/2019-11-a-tokeletlenseg-harmoniaja-

tarult-elenk/ 

2020. 11. 04. 

Népszerű a 

VŐT 

 https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/sokan-azt-is-

nezik-melyik-alkotas-mutatna-jol-otthon-4698333/ 

Délmagyarország  

2020. 11. 06. 

A 66. VŐT a 

Heti Közélet 

műsorában 

 https://hetikozelet.wordpress.com/2019/11/06/a-66-

vasarhelyi-oszi-tarlat/ 

 https://youtu.be/AbS85xXR6gE 

 https://oszitarlat.hu/a-66-vasarhelyi-oszi-tarlatrol-a-heti-

kozelet-magazinban/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/a_66_vasarhelyi_oszi_tarlatrol

_a_heti_kozelet_magazinban_1094 

  

 

2020. 11. 10. 

TJM Gál 

Petra 

tárlatvezetés 

Fiatalok 

hangja 

 https://www.promenad.hu/2019/11/11/tarlatvezetes-svajcbol-

a-vilaghalon-at/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/tarlatvezetes_svajcbol_a_vilag

halon_at_elbucsuztak_a_tavalyi_dijazottak_alkotasai_1099 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/elbucsuztak-a-tavalyi-

dijazottak-alkotasai-tarlatvezetes-svajcbol-a-vilaghalon-at 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/elbucsuzt

ak-a-tavalyi-dijazottak-alkotasai-2019-11-11-163324 
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 https://radio7.hu/tarlatvezetessel-zarult-a-dijazottak-

kiallitasa-a-tornyai-muzeumban 

 https://kulturhod.hu/kultura/elbucsuztak-a-tavalyi-dijazottak-

alkotasai/ 

 https://szegedma.hu/2019/11/svajcbol-a-vilaghalon-at-

tartottak-tarlatvezetest-a-tornyai-muzeumban 

Délmagyarország  

Lokál  

Rádió 7  

2020. 11. 11. 

VŐT 

tárlatvezetés 

a könyvtá-

rosoknak 

 https://radio7.hu/muveszek-muvek-es-alkotoi-modszerek 

 https://www.promenad.hu/2019/11/11/vasarhelyi-

konyvtarosok-az-oszi-tarlaton/ 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/vasarhelyi-

konyvtarosok-az-oszi-tarlaton 

 https://kulturhod.hu/kultura/vasarhelyi-konyvtarosok-az-oszi-

tarlaton/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/vasarhelyi_konyvtarosok_az_o

szi_tarlaton_1101 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/vasarhelyi

-konyvtarosok-az-oszi-tarlaton-2019-11-13-120542 

 https://oszitarlat.hu/vasarhelyi-konyvtarosok-az-oszi-tarlaton/ 

Rádió 7  

2020. 11. 15. 

66. VŐT 

értékelő 

értekezlet 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/ertekeltek

-az-idei-vasarhelyi-oszi-tarlatot-2019-11-18-103417 

 https://kulturhod.hu/kultura/ertekeltek-az-idei-vasarhelyi-

oszi-tarlatot/ 

 https://radio7.hu/ertekeltek-az-idei-vasarhelyi-oszi-tarlatot 

 https://www.promenad.hu/2019/11/16/ertekeltek-az-idei-

vasarhelyi-oszi-tarlatot/ 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/ertekeltek-az-idei-

vasarhelyi-oszi-tarlatot 

 http://vasarhelyihirek.hu/ertekeltek_az_oszi_tarlatot 

 https://szegedma.hu/2019/11/ertekeltek-az-idei-vasarhelyi-

oszi-tarlatot 

 https://oszitarlat.hu/ertekeltek-az-idei-vasarhelyi-oszi-

tarlatot/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/ertekeltek_az_idei_vasarhelyi_

oszi_tarlatot_1106 

Rádió 7  

2020. 11. 16. 

VŐT 

Kurátori 

tárlatvezetés 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/kortars-

reflexiok-kuratori-tarlatvezetes-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlaton-

2019-11-14-154633 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/a-

mutargyak-vezetik-a-latogatok-figyelmet-2019-11-18-

111811 

 https://kulturhod.hu/kultura/kuratori-tarlatvezetes-az-alfoldi-

galeriaban/ 

 https://radio7.hu/a-mutargyak-vezetik-a-latogatok-figyelmet 

 https://www.promenad.hu/2019/11/17/a-mutargyak-vezetik-

a-latogatok-figyelmet/ 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/kuratori-

tarlatvezetest-tartottak-az-alfoldi-galeriaban 

 https://oszitarlat.hu/kuratori-tarlatvezetes-az-alfoldi-
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galeriaban/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/a_kuratorok_mutattak_be_a_6

6_vasarhelyi_oszi_tarlatot_1107 

Rádió 7  

Délmagyarország 

előzetes 

 

Délmagyarország 

tudósítás 

 

 http://www.vasarhely24.com/kultura/fedezze-fel-az-oszi-

tarlatot-kurator-segitsegevel 

2020. 11. 20. 

Szegedi 

Reumaklub 

VŐT-

látogatása  

 https://www.promenad.hu/2019/11/20/az-oszi-tarlaton-jartak-

a-mozgas-baratai/ 

 https://radio7.hu/az-oszi-tarlaton-jartak-a-mozgas-szegedi-

baratai 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/az-oszi-tarlaton-

jartak-a-mozgas-baratai 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/az_oszi_tarlaton_jartak_a_moz

gas_szegedi_baratai_1110 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/az-oszi-

tarlaton-jartak-a-mozgas-baratai-2019-11-20-160448 

 https://oszitarlat.hu/az-oszi-tarlaton-jartak-a-mozgas-szegedi-

baratai/ 

 https://szegedma.hu/2019/11/az-oszi-tarlaton-jartak-a-

mozgas-baratai 

Rádió 7  

2020. 11. 23. 

Torontál-

vásárhelyi 

tanárcsoport 

 https://oszitarlat.hu/testveriskolak-pedagogusai-a-66-

vasarhelyi-oszi-tarlaton/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/testveriskolak_pedagogusai_a_

66_vasarhelyi_oszi_tarlaton_1113 

 https://radio7.hu/torontalvasarhelyrol-erkezett-

pedagoguscsoport-a-varosba 

 https://www.promenad.hu/2019/11/24/testveriskolak-

pedagogusai-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlaton/ 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/vasarhelyiek-

latogattak-vasarhelyre 

 http://vasarhelyihirek.hu/testveriskolak_pedagogusai_az_oszi

_tarlaton 

 https://kulturhod.hu/kultura/testveriskolak-pedagogusai-a-66-

vasarhelyi-oszi-tarlaton/ 

 https://szegedma.hu/2019/11/delvideki-pedagogusok-

latogattak-vasarhelyre 

Rádió 7  

 

2020. 12. 01. 

VŐT záró 

tárlatvezetés 

 https://www.promenad.hu/2019/11/22/programajanlo-

december-elsejen-rendezik-meg-66-vasarhelyi-oszi-tarlat-

zaro-tarlatvezeteset/ 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/oszi-

tarlat-finisszazs-szabo-klara-petra-tarlatvezetesevel-2019-11-

25-112259 

 https://radio7.hu/lezarult-a-66-oszi-tarlat-vasarhelyen 

 https://www.promenad.hu/2019/12/02/a-fodijas-alkoto-

tarlatvezetesevel-bucsuzott-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat/ 

 http://www.vasarhely24.com/esemeny/a-fodijas-alkoto-
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tarlatvezetesevel-bucsuzott-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat 

 https://kulturhod.hu/kultura/a-fodijas-alkoto-

tarlatvezetesevel-bucsuzott-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlat/ 

 http://tornyaimuzeum.hu/cikk/a_fodijas_alkoto_tarlatvezetes

evel_bucsuzott_a_66_vasarhelyi_oszi_tarlat_1118 

 https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/tarlatlatog

atas-szabo-klara-petraval-2019-12-03-102920 

 https://www.radio88.hu/kulonleges-tarlatvezetessel-

bucsuztattak-a-66-vasarhelyi-oszi-tarlatot/ 

Lokál  

Rádió 7  

 

 

 


