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Szabadbeadásos képzőművészeti kiállítás a II. világháború utána szülőföldjükről elüldözöttek, 

deportáltak, kitelepítettek, lakosságcserére és reszlovakizációra kényszerítettek emlékére 

2017. november, Pozsony – Somorja 

 

Tisztelt Alkotóművészek! 

A Szövetség a Közös Célokért és a Pozsonyi Magyar Galéria védnöksége alatt 2017. novemberében 

a felvidéki kitelepítések 70. évfordulójának alkalmából szabadbeadásos képzőművészeti kiállítást 

rendezünk a Pozsonyi Magyar Intézet és somorjai Tallós Prohászka István kiállítótermeiben. 

Szíves figyelmükbe ajánljuk az alábbi a kiírást, s felkérjük Önöket, hogy alkotásaikkal emeljék a kiállítás 

színvonalát. 

 

Téma  

A második világháborút követően, 1946. február 27-én aláírt lakosságcsere-egyezmény arra 

hatalmazta fel a Csehszlovák államot, hogy annyi szlovákiai magyart telepítsen Magyarországra, 

amennyi magyarországi szlovák önként jelentkezik a Csehszlovákiába való áttelepülésre. Ezzel szinte 

egy időben munkaerő-toborzás címen a katonaság kb. 44 000 magyart deportált a felvidéki 

államrészből Csehországba. A magyar nemzetiségűeket munkaszolgálatra kötelezték.  

A kitelepített magyarokat szállító első szerelvény 1947. április 12-én, az utolsó 1949. június 5-én indult 

el. A szülőföldjüktől, állampolgárságuktól, egzisztenciájuktól erőszakosan megfosztott, szeretteiktől, 

rokonaiktól, közösségüktől elválasztott magyarok pontos száma ma sem tisztázott. Egyes források 

szerint 75 ezer, más források szerint akár 175 ezer ember is elhagyni kényszerült szülőföldjét, otthonát. 

A kitelepítés közvetve vagy közvetlenül szinte valamennyi családot érintette, a családi emlékezetek 

mélyén élettörténetek százai, ezrei húzódnak meg, kimondatlanul, feldolgozatlanul. Közösségünk és a 

felvidéki magyarság máig tartó nagy traumája ez. 

A kiállításra a fenti történelmi eseményekre reflektáló alkotásokat várunk- akár a családtörténet vagy 

családi emlékezések feldolgozása, akár a kitelepítések, meghurcoltatás, jogfosztottság, kollektív 

bűnösség gondolatköréhez kapcsolódó, azt tágabb értelemben megragadó műalkotások formájában. 

A résztvevők köre 

Várjuk minden hivatásos felvidéki kötődésű alkotóművész vagy képzőművész hallgató, valamint az 

adott témakört közelinek érző alkotó munkáit, jelentkezését. 

Részvételi feltételek 

Az alkotások darabszáma nem korlátozott, ám az egy alkotó által elfoglalt falfelület nagysága nem 

haladhatja meg a 3 métert (térbeli alkotás esetében 3 nm). Szívesen látjuk a sorozatokat is. Főként 

klasszikus képzőművészeti technikákat várunk (a festmény, grafika, szobor, relief, kollázs, 

háromdimenziós objektumok, kisplasztika, monumentális szobor tervezete, művészkönyv, stb.), de 

bátorítjuk az alkotókat egyéb egyedi technikák, kísérleti alkotások benyújtására is. Különleges 
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installációs igények vagy nagyobb méretek esetén a kiállítás módjáról és a szállítási lehetőségről a 

szervezők konzultálnak az alkotóval. A munkák digitális előválogatáson vesznek részt, ahol a szakmai 

zsűrinek joga van megbontani a sorozatokat. 

A kiállítás helyszínei 

1. Pozsonyi Magyar Intézet, Védcölöp utca 54, Pozsony 

2. Tallós Prohászka István kiállítóterem, Szél utca 8, Somorja 

Időpontok  

A pályázat meghirdetése: 2017. április 12.- A Felvidékről kitelepítettek emléknapja 

A digitális reprodukciók beérkezésének határideje: október 25. 

A munkák begyűjtése: november 10-15. 

A kiállítás ünnepélyes megnyitója: 2017. november 22., Pozsony  

                                                              2017. november 24., Somorja 

A jelentkezés menete 

A kitöltött jelentkezési lapot és a jó minőségű (min. 2 MB - max. 5MB) digitális reprodukciókat 

a kiállításra kész képekről a kitelepitesek70@gmail.com e- mail címre várjuk, jól azonosítható 

megnevezéssel (pl. alkotó neve, cím, technika, méret, évszám). Térbeli alkotások, installációk 

esetében két-három különböző, jellemző nézetű képet kérünk elküldeni. 

A pályamunkák elektronikus beérkezésének határideje: 2017. október 25. 

A pályamunkák digitális előválogatása után a szervezők minden résztvevőt tájékoztatnak az 

eredményről, begyűjtési helyszínekről, időpontja, időpontokról és körülményekről, valamint 

a további teendőkről. Az alkotások begyűjtésére várhatóan november elején-közepén kerül sor, több 

helyszínen (Pozsony, Somorja, igény szerint Komárom, Budapest, Kassa). 

A kiállítás egyidejűleg két helyszínen zajlik: a Pozsonyi Magyar Intézet kiállítótermében (kisebb 

méretű munkák) és a somorjai VMK Tallós Prohászka István kiállítótermében (nagyobb méretű 

munkák, installációk, térbeli alkotások). A nyitótárlatot követően a kiállítás anyaga várhatóan 

vándorkiállítás formájában egyéb helyszíneken is bemutatásra kerül. A változtatás jogát a szervezők 

fenntartják. Részletes tájékoztatás, bővebb felvilágosítás kitelepitesek70@gmail.com e-mail címen, 

vagy a +421908105387 és a +421908668010 telefonszámokon kapható. Jelentkezési lap, kiírás 

letölthető: www.facebook/kitelepitesek70 

A kiállítás április 12-én, A Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából került meghirdetésre. 

Minden művésznek eredményes alkotómunkát kívánunk! 

 

 

 

2017. április 12. Pozsony-Somorja 

 

A kiállítás szakmai és szervezési védnökei:   

A Pozsonyi Magyar Galéria 

és a Szövetség a Közös Célokért 

A tematikus tárlat kurátorai:  

Méry Beáta,  

Lengyel Valter 

képzőművészek 
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