
68. Vásárhelyi Őszi Tárlat 

Beadási feltételek 

 

A 68. Vásárhelyi Őszi Tárlatra műfajonként három-három, lehetőség szerint 2020-nál nem 

régebbi művet adhat be egy alkotó. A sorozatok darabjai külön műnek számítanak, s a 

sorozatok a zsűri által megbonthatóak (a több darabos mű nem egy műnek számít a 

beadáskor).  

 

Kategória Méretbeli korlát Darabszám Egyéb feltétel 

Festmény max. 180x200 cm max. 3 db  

Grafika  max. 3 db Grafikai műveket csak kiállításra alkalmas állapotban – 

szabvány méretben paszpartuzott (50×70 cm illetve 70×100 

cm) módon, vagy keretezetten, üveggel védetten – szakszerű 

feliratozással áll módunkban átvenni. 

Plasztika max. 120 cm; max 

100 kg 

max. 3 db Szobrászi, plasztikai művek esetében – általános elvként – 

elemeiben vagy egészében a kisplasztika súlydimenzióinál 

maradó műveket fogadunk, amelyek nemes anyagból 

készültek. Ezen kritériumokat meghaladó műveket is 

fogadunk, de ezek esetében a művésznek magának kell a 

mű Hódmezővásárhelyre és visszaszállításáról 

gondoskodni. Gipszből, szilikátból, égetett agyagból, 

porcelánból, üvegből és műanyagból készült vagy más típusú 

művekért vagy kísérleti technikával készült alkotásokért 

felelősséget nem tudunk vállalni, de ezzel a szervezők nem 

kívánják kizárni a kísérletező, újító szándékkal készült 

invenciózus alkotásokat a tárlat mezőnyéből. Sérülékeny 

művek esetében az átvétel feltétele az, hogy szállításra 

alkalmas, szakszerű csomagolással adják át azokat. 

Egyéb 

(Tűzzománc, 

textil, bőr) 

 műfajonként 

max. 3 db 

 

Multimédia  max. 3 db Multimédiás, elektromos árammal működő alkotások 

esetében a hatályos érintésvédelmi és balesetvédelmi 

előírásoknak megfelelő műveket tudunk csak átvenni. 

Amennyiben meghatározott számú műszaki-technikai eszköz 

(projektor, TV, laptop stb.) szükséges az installációhoz, a 

művésznek kell biztosítani azokat. 

 

A fotót, a manipulált fotót, valamint a fotóprintet nem tekintjük a Vásárhelyi Őszi 

Tárlat műfajába illőnek, és a zsűri bírálat nélkül fogja azokat visszaküldeni. 

 

A biztonságos szállítás érdekében kérjük a műveket csomagoltan, szállításra kész állapotban 

beadni, s a csomagoláson feltüntetni az alkotó nevét és a mű(vek) címét.  

Valamennyi beadásra kerülő mű közönség által nem látható részén kerüljön 

feltüntetésre: 

- a művész neve 

- a mű címe 

Lehetőség szerint az anyag, technika, méret és a készítés éve. 



68. Vásárhelyi Őszi Tárlat 

Menetrend 

 

1. A 68. Vásárhelyi Őszi Tárlat kurátorai 

 Dr. Pogány Gábor – művészettörténész, a Vásárhelyi Őszi Tárlat címzetes kurátora 

 Képiró Ágnes – művészettörténész, Damjanich János Múzeum; a kiállítás kurátora, 

zsűrielnök és a tárlat rendezője 

2. Online regisztráció/beadandó művek adatainak feltöltése (2022. július 15. – 2022. 

augusztus 7.) 

Valamennyi, a tárlatra jelentkező művésznek regisztrálni kell a beadas.oszitarlat.hu 

oldalon. Akik ezt már az előző években megtették, azoknak csak a beadandó művek adatait 

kell feltölteniük a rendszerbe. Kérjük, ellenőrizze a korábban felvitt regisztrációját – 

elsődlegesen értesítési elérhetőségeit (cím, e-mail, telefonszám). 

A beadandó művekről kérünk fotót is feltölteni, de nem szükséges nyomdai minőségben. 

A beadással és a regisztrációval kapcsolatban a Tornyai János Múzeum munkatársai 

tudnak segítséget nyújtani hétköznapokon 8 és 16 óra között a +36 62 242 224 

telefonszámon, illetve az oszitarlat@tjm.hu e-mail címen. 
 

3. A regisztrált művek beadása  

Hódmezővásárhely, Alföldi Galéria 

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8. 

2022. augusztus 10-től 19-ig 

Kizárólag a kiállítóhely nyitva tartási ideje alatt (!), keddtől vasárnapig 10 és 16 óra 

között van mód a művek átadására a pénztárosoknál. 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az Alföldi Galéria udvara jelenleg parkolóként 

funkcionál, így a gépkocsival történő beállás nehézségekbe ütközhet, bár igyekszünk a 

műbeadáshoz parkolóhelyet fenntartani. (Megközelítés a Szőnyi utcai kapun át az udvarra, 

vagy a főbejáraton keresztül a Kossuth tér felől.) 

Budapest, Műcsarnok – gazdasági bejárat 

1146 Budapest, Dózsa György út 37.  

2022. augusztus 24-én, szerdán 10 órától 14 óráig 

Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag ezen a helyszínen és ezen időintervallumban van 

mód és lehetőség a művek átadására. 

4. Művek zsűrizése (2022. augusztus 29–31.)  

A zsűri tagjai:  

 Képiró Ágnes – művészettörténész, Damjanich János Múzeum; a kiállítás 

kurátora, a zsűri elnöke, tárlat rendezője 

 Dr. habil. Miklós Péter – főigazgató, Tornyai János Múzeum, Könyvtár és 

Művelődési Központ; címzetes egyetemi tanár, Kodolányi János Egyetem; a 

szervező intézmény vezetője 

 Barabás Márton Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia 

rendes tagja 

 Dr. Fehér Dávid művészettörténész, kurátor, Szépművészeti Múzeum; a Közép-

Európai Művészettörténeti Kutatóintézet igazgatója 

 Kotormán Norbert Munkácsy-díjas és Tornyai-plakettes szobrászművész 

5. A művészek kiértesítése e-mailben történik, a bennmaradt művek listája a 

www.oszitarlat.hu honlapra kerül ki. (2022. szeptember 5-ig) 
 

6. Megnyitó: 2022. október 9. (vasárnap) 12:00 

 Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely 
 

7. Kiállítás időtartama: 2022. október 9. – 2022. december 4. 
 

8. A kizsűrizett, illetve a kiállított művek visszaadásáról későbbiekben leszünk tájékoztatással. 

http://beadas.oszitarlat.hu/
mailto:oszitarlat@tjm.hu
http://www.oszitarlat.hu/

