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Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület 
Székhely: 1024 Budapest, Ezredes u 13. 
Adószám: 18119347-1-41 
Képviselő: Hegyi Dóra 
 
Közhasznúsági jelentés 
 
2017. évi közhasznúsági jelentés 
 
tartalom: 
1. Általános információk 
2. Számviteli beszámoló 
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
4. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
 
1. 
Általános információk 
A Tranzit Hungary Egyesület 2005. szeptember 10-én jött létre 12 magánember alapításával 
és a Fővárosi Bíróság 12 Pk. 60.714/2005/3. számon, 11663. sorszám alatt, kulturális 
tevékenység besorolással 2005. szeptember 20-án nyilvántartásba vette. Az Egyesület 
kérvényezése alapján a Fővárosi Bíróság a 12 Pk. 60.714/2005/6. számon 2005. október 17- 
től közhasznú szervezetté nyilvánította, 2005. november 28-én kelt végzés alapján. 
 
Az egyesület célja hazai és nemzetközi művészeti projektek szervezése és támogatása, 
amelynek keretében az Egyesület különösen: 
-szervez és támogat nemzetközi és hazai kulturális rendezvényeket, előadásokat, 
szimpóziumokat, és művészeti workshopokat; 
-elősegíti a kulturális rendezvényekről szóló tájékoztatást; 
-biztosítja és támogatja kulturális publikációk, katalógusok és az audiovizuális média terjesztését; 
-együttműködik hozzá hasonló külföldi szervezetekkel; 
-segítséget nyújt a fentiek pénzügyi támogatásának előteremtéséhez. 
 
2017 
Az Elnökség szükség szerint, de alapvetően negyedévente ül össze. 2017-ben 3 elnökségi 
ülésre került sor. 
 
Az Egyesület alapvetően közhasznú kulturális tevékenységet folytat. Az Egyesület a közhasznú 
beszámolót a törvényben meghatározott módon teszi közzé. 
 
2. 
Számviteli beszámoló 
Az Egyesület számviteli beszámolója az Egyesület honlapján elérhető.  
 
3. 
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
Az Egyesület a 2017-es évben az ERSTE Stiftungtól kapott működési költségvetésből 30 837 614 
Ft-ot költött és a számviteli beszámolóban foglaltak szerint szakmai programjainak és 
működésének folytatására fordított. Ebből 7 168 312 Ft anyagi jellegű ráfordítás, 23 669 301 Ft 
személyi jellegű ráfordítás. 
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4. 
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
 
 
KIÁLLÍTÁS 
 

 Sitting Together 
Kiállítás Pozsonyban 

Időpont: 2016. december 13 – 2017. február 25.  
Helyszín: tranzit. sk, Beskydská 12, Pozsony 
 

A Sitting Together kiállítás véletlennek tűnő, azonban utólag mégis paradigmatikusnak mondható 
kapcsolatokat mutatott be Kelet-Európa művészeti színtereinek párhuzamos kronológiái között. A 
Sitting Together a tranzit.hu Párhuzamos kronológiák (2009-) projektjéből nőtt ki, amelyben a 
kronológia műfaja fontos eszközk az atomizált események kánonná, történelemmé formálásánál, 
különösképpen a Kelet-Európa művészeti eseményei . Ebben a régióban a nemzetközi 
szinkronitást vagy éppen a helyi aszinkronitást hangsúlyozó ön-historizáció fontos stratégia volt a 
progresszív események limitált nyilvánosságának ellenpontozására.  
A projekthez illusztrált, kétnyelvű kísérő kiadvány készült, mely a kiállítás három fő tematikus 
egységét mutatja be: 1) nemzetközi művész-találkozók, 2) baráti összejövetelek, 3) művészek a 
népművelés intézményeiben. 
 

Kurátorok: László Zsuzsa és Petra Feriancová 
Együttműködő partnerek: Beke László, Peter Bartoš, Ľubomir Ďurček, Daniel Grúň, Květa 
Fulierová, Mira Keratová, Rudolf Sikora 
Kiállításdizájn: Petra Feriancová 
Projekt-koordináció: Petra Balíková, Eliška Mazalanová 
Helyi kutatás: Eliška Mazalanová 

Művek filmek, dokumentációk: Peter Bartoš, Beke László, Bódy Gábor – Marcel Odenbach, 
Drozdik Orshi, Ľubomír Ďurček, Erdély Miklós, Petra Feriancová, Stano Filko, Květa Fulierová, 
Galántai György, Group 143, Háy Ágnes, Jovánovics György, Július Koller, Anna Kutera, 
KwieKulik, Maurer Dóra, Paue Gyula, Vladimír Popovič, Rudolf Sikora, Petr Štembera, Szentjóby 
Tamás, Tót Endre, Türk Péter, Jiří Valoch és mások.  

Kapcsolódó programok: Tárlatvezetés és kreativitási gyakorlatok Beke Lászlóval (2017. január 
18.), Tárlatvezetés, valamint előadások és kerekasztal-beszélgetés Daniel Grúň 
(Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem, Pozsony), Mira Keratová (kurátor és 
művészettörténész, Pozsony), László Zsuzsa (tranzit. hu, Budapest) Lucy Steeds (Afterall, 
London), Jelena Vesić (Haus der Kunst, München) részvételével (2017. február 16.).  

A Sitting Together kiállítás a tranzit.sk és a tranzit.hu együttműködésében jött létre.  

 

Elképzelni a konceptuális művészetet. Beke László Elképzelés gyűjteménye nemzetközi 
kontextusban 

Kiállítás Prágában  
 
Időpont: 2017. március 13 - május 28. 
Helyszín: tranzitdisplay Dittrichová, Prága 
 
A prágai kiállítás Beke László 1971-es gyűjteményét állította nemzetközi összefüggésbe, két,  
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szintén az 1971-es évhez kapcsolódó projektet felidézve, melyek a magyar művészek lapjaihoz 
hasonlóan szintén kiadványok formájában megvalósult kiállításként is értelmezhetők. Klaus 
Groh Aktuelle Kunst in Osteuropa című, kelet-európai művészeket bemutató könyve, valamint 
Nena és Braco Dimitrijević jugoszláv művészeket a nemzetközi konceptuális művészet 
képviselőivel együtt bemutató zágrábi és belgrádi kiállításai. A kiállítás felgöngyölítette Beke 
László a '70-es évektől kialakuló szakmai kapcsolatrendszerét, és képet alkotott a művészeti világ 
nemzetköziségéről és ebben a folyamatban vizsgálva a múlt század hatvanas, hetvenes éveiben a 
tárgytól eltávolodó és a tág értelemben vett konceptuálissá váló művészet szerepét. 
 
Elkészült a konceptuális művészet recepciójának egy lehetséges térképe mai nézőpontból a 
korabeli projektekből kiindulva földrajzi és kulturális összefüggéseket állítva a középpontba 
(Szakács Eszter Zbynek Baladrán közreműködésével). 
 
A kiállításban megjelentek magyar – Bogyó Virág, Fischer Judit, Miklós Szilárd, Kovács Kristóf 
(helyszínelő) – és cseh kortárs művészek reflexiói. 
 
Koncepció: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Szakács Eszter 
A projekt Beke Lászlóval való együttműködésben jött létre. 
A cseh kiállítástörténeti kronológia összeállítója: Pavlina Morganova 
Kiállítás-dizájn: Zbyněk Baladrán 
 
 
Stopover – Az átmenetiség helyei 
Kiállítás Bécsben 
 
Időpont: 2017. szeptember 22-november 25 között  
Helyszín: frei_raum Q21 kiállítóhely, Museumsquartier, Bécs  
(Museumsplatz 1/5, 1070 Bécs) 
 
Az ERSTE Alapítvány és a tranzit hálózat együttműködésében zajlik az a rezidenciaprogram 
(Artist-in-Residence Program, Q21), amely a bécsi Museumsquartierben látja vendégül a 
Csehországból, Magyarországról, Romániából és Szlovákiából meghívott művészeket és 
kurátorokat. A rezidenciaprogram tizenöt éves fennállása volt az apropója a frei_raum Q21 
kiállítóhelyen rendezett kiállításnak. 
A kiállítás egyrészt reflektált a rezidenciaprogram tapasztalatának átmenetiségére, másrészt 
Bécsre, mint helyszínre. A bemutatott művek és projektek, olyan témákkal foglalkoznak, mint a 
barátság, a különböző tapasztalatokon alapuló vita, társadalmi mozgalmak és aktivizmus, az 
imperializmus történelmi öröksége és jelenre való hatása, valamint az új nacionalizmusok 
erősödése. A kiállítás részét képező események, amelyek a kiállításban felállított színpadon és 
más helyszíneken zajlanak, hangsúlyozzák a kiállítás folyamat jellegét.  
 
Résztvevők: Abandoned (re)creation, Zbyněk Baladrán, Igor and Ivan Buharov, Aleš Čermák, 
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Cristina David, Ricarda Denzer, Erdődi, Katalin ex-artists’ 
collective, Gróf Ferenc, Gruppo Tökmag, Gulyás Márton, Oto Hudec, Adela Jušić, Lenka 
Kukurová, Ioana Nemeş, Polygon Creative Empire, Isa Rosenberger, Alina Şerban, Tereza 
Stejskalová, Kamen Stoyanov, Johanna Tinzl & Stefan Flunger, Mona Vătămanu & Florin Tudor, 
Raluca Voinea, Hannes Zebedin 
 
Kurátorok: Angel Judit, Michaela Geboltsberger és Hegyi Dóra, tranzit.org 
Christiane Erharter és Heide Wihrheim, ERSTE Alapítvány 
 
A projekt a tranzit, az ERSTE Alapítvány és a frei_raum Q21 együttműködése. 
 
A kiállításhoz megjelent egy kiadvány német és angol nyelven. 
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Javaslatok egy pán-periferiális hálózat létrehozására 
kiállítás és ideiglenes olvasóterem 
 
Időpont: 2017. október 26-november 12. 
Helyszín: FUGA, Budapesti Építészeti Központ. Cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.  
 
A mezosfera.org, a tranzit.hu folyóiratának új lapszáma a geopolitikai adottságokon túlmutató 
regionális összefogás lehetőségeivel foglalkozott. Ezt a témát helyezte történeti kontextusba az 
ideiglenes olvasóterem, amely a „harmadik világ” függetlenségi mozgalmaival foglalkozó magyar 
kiadványokból állítottunk össze és Kaszás Tamás a "pán-periféra" témaköréhez kapcsolódó 
műveiből mutatott be egy válogatást. 
 
Koncepció: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Szakács Eszter 
 
A projekt az OFF-Biennále Budapest programjának része. 
Támogatók: FUGA, Budapesti Építészeti Központ  
A bemutatóhoz és a publikációhoz kapcsolódó kutatást részben a Közép-Európai Egyetem 
támogatta 
 
 
EGYÉB PROGRAMOK 
 
Könyvbemutató: Sugár János PST 
Időpont: 2017. március 14 
Helyszín: Majakovszkij 102 
Sugár János PST című könyvének bemutatója egy napos kiállítással egybekötve. 
A 2016 decemberében megjelent könyvet (ISBN/ISSN: 978-615-80566-0-1) bemutatta Hock Beáta 
kultúrtörténész. 
A bemutató alkalmával a művész restaurálta és bemutatta 1986-os ouvre című térinstallációját. 
 
Filmvetítés: Igor és Ivan Buharov Az itt élő lelkek nagy része  
Búcsú a Majakovszkij 102-től 
Időpont: 2017. április 21. 
Helyszín: Majakovszkij 102 
 
Könyvbemutató: Sugár János PST 
Időpont: 2017. október 10. 
Helyszín: Írók Boltja 
A könyvről Sugár János, Szakács Eszter, a szerkesztő és Földes András, újságíró beszélgettek. 
 
Könyvbemutató party: Király Tamás ’80s 
Időpont: 2017. szeptember 18. 
Helyszín: Magyar Fotográfiai Egyesület. Cím: Belgrád rkp. 17., 5. emelet 
A kiadványt bemutatták a szerkesztők Muskovics Gyula és Soós Amdrea. A bemutatón zenélt: 
Küss Mich (Splatter & Gördön) 
 
Mezosfera lapszámbemutató 
Időpont: 2017. október 26. 
Helyszín: FUGA, Budapesti Építészeti Központ. Cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.  
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A Javaslatok egy pán-periferiális hálózat létrehozására című lapszám bemutatója 
Program: A szerkesztők (Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Szakács Eszter) bemutatják a lapszám 
koncepcióját Hozzászólások: Básthy Ágnes (fotográfus, szociológus), Dudás Barbara 
(művészettörténész), Ginelli Zoltán (geográfus), Nagy Kristóf (művészettörténész, 
szociológus)Beszélgetés a szám egyik szerzője, Ovidiu Tichindeleanu (filozófus, Kisinyov) és a 
szerkesztők részvételével 
 
 
Amszterdami workshop az online publikálásról 
A kritika művészete 

Helyszín: The Institute of Network Cultures, Amszetrdam 
Időpont: 2017. november 20-21 
 
 
Mezosfera lapszámbemutató Prágában 
Időpont: 2017. december 14. 
Helyszín: Prágai Nemzeti Galéria 

Az Elfelejtett Internacionalizmus - Világ Filmrendezői Egyesüljetek! című eseményének részeként 

 
 
KIADVÁNYOK/PERIODIKÁK:  
 
 
Sitting Together 
Kiadó: tranzit.hu / tranzit.sk 
ISBN 978-80-972325-2-8 / ISBN: 978-615-80566-2-5, 28 oldal  
2016 
 
Szövegek: Petra Feriancová, Zsuzsa László  
Tervezte: Bogyó Virág 
 
 
Király Tamás ‘80s 
magyar-angol nyelvű képes kiadvány 
ISBN/ISSN: 978-615-80566-3-2, 68 oldal 
 
Szerkesztette: Muskovics Gyula & Soós Andrea 
Szerzők: David Crowley, Jan Kromschröder, Muskovics Gyula, Király Tamás & Padi E. Marianna, 
Soós Andrea 
Tervezte: Bogyó Virág 
 
Műfaji határokon túlmutató ruhaperformanszaival Király Tamás (1952-2013) az 1980-as évek 
elején tűnt fel Budapest underground művészeti színterén. A divatot a képzőművészet és a 
színház elemeivel ötvöző, „divatellenes” tervező első nemzetközi sikereire szintén ebben az 
évtizedben tett szert. A tranzit.hu 2014-ben megrendezett Nyitott kapuk: Király Tamás ‘80s 
kiállítását követően ennek a kiadványnak az a célja, hogy a kutatásaink során felszínre hozott 
dokumentumok bemutatásán túl különféle megközelítésekkel szolgáljon az életmű korai 
szakaszának értelmezéséhez. Egy olyan időszakot elevenítenek fel a könyvben található képek, 
dokumentumok és szövegek, amikor a tűrt kategóriába eső művészeti ellenzék még az Andrássy 
úti Fiatal Művészek Klubjában tömörült, de már senki nem vette zokon, ha valaki a Parlament 
vörös csillagos kupoláját formázó kalapban fényképezkedett Budapest utcáin. 

http://hu.tranzit.org/hu/kiadvany/0/publication/kiraly-tamas-80s
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Little Warsaw Rebels 
a tranzit. hu az angol nyelvű kiadvány kiadója a Kassák Múzeummal közösen 
ISBN/ISSN: 978-615-80566-4-9, 500 oldal 
 
 
A rendszerváltás idején, 1989–90 fordulóján diákmegmozdulások zajlottak a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán. A diákok tüntetés-sorozatba kezdtek, lázadva az elavult, 
akadémista szemléletű oktatás és az intézmény államszocialista struktúrája ellen.  
A művészeti akadémia diákjainak lázadása nagyon jól modellezi a politikai rendszerváltásban 
működő konfliktusokat és érdekérvényesítő mechanizmusokat: bemutatja, hogyan próbálják a 
diákok a demokratikus működésmódot meghonosítani a szigorúan hierarchikusan működő 
intézményben, hogyan próbálják mások kisajátítani azt, és rávilágít arra, hogy az újonnan 
megszületett nyilvánosság milyen módon segítheti ezeket a folyamatokat. 
A Rebels című könyvben a Kis Varsó ezt a történetet egy fotó-képregény formájában mutatja 
be, kiegészítve szerkesztőtársuk, Székely Katalin tanulmányával. 
 
Szerkesztők: Little Warsaw (András Gálik, Bálint Havas), Katalin Székely 
Szerzők Little Warsaw (András Gálik, Bálint Havas), Katalin Székely 
Tervezte: Zoltán Szmolka  
 
 
tranzitblog.hu 
2007 óta működő, hetente többször frissülő vizuális kultúra online fórum. 2017 áprilisától 
Muskovics Gyula külsős szerkesztőként, kevesebb óraszámban szerkesztette a blogot 2017 
december végéig. 

A cikkek száma 2017-ben: 32 
A letöltések száma: 37 144 
Látogatók: 25 144 (visszatérő: 13,8%; új: 86,2%) 
Letöltések/megtekintések napi átlaga: 1,48 
 
Weboldal: http://tranzitblog.hu/ 
 
 
Mezosfera 
 
A Mezosfera a tranzit.hu 2016-ban indult angol nyelvű nemzetközi művészeti és kulturális 
magazinja, amely a 2007 óta működő, magyar nyelvű online folyóirat, a tranzitblog misszióját 
folytatja nemzetközi szinten. A Mezosfera a tudásmegosztás és a kölcsönös szolidaritás 
platformjaként elsősorban a Kelet-Európának nevezett térség művészeti és kulturális színterei 
között kezdeményez párbeszédet, de más, nem-központi pozícióban lévő geopolitikai régiókhoz is 
kapcsolódik. Célja annak megvitatása, hogy a régió eltérő kommunista múlttal rendelkező országai 
hogyan néznek szembe mind a globális, mind a lokális társadalmi-politikai problémák hatásaival. A 
Mezosfera a helyi és regionális diszkurzusokat egy tágabb, nemzetközi közönség felé is közvetíti.  
 
A magazin célkitűzéseiből, illetve a tranzit.hu gyakorlatából kiindulva, a Mezosfera a köztes, 
közvetítői közeg metaforája. Ebben a közegben együttműködések formájában és kölcsönös 
tanulási folyamatokon keresztül a hálózatosodásra, a horizontális kapcsolatbővítésre kerül a 
hangsúly. A Mezosfera mint transz-diszciplináris platform gyakran egymástól eltérő kontextusokat 
összekötve, az alulról jövő kezdeményezések és az intézményesült gyakorlatok közötti térben 
helyezkedik el.  
 
 

http://tranzitblog.hu/
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A Mezosfera A “Magazine” (Magazin) rovatában 2017-ben öt szöveg jelent meg, három cikk a 
budapesti OFF Biennálé szakmai médiapartnerként ott bemutatott művekről valamint a Biennálé 
koncepciójáról számolt be. 
 
2017-ben az “Issue” (Téma) rovatban két tematikus szám jelent meg: 
  
2017. február  
„Vissza az alakpokhoz. Válaszok a Mezoszféra terepe című lapszámra”  
Back to Basics. Responses to the Issue Inside the Mezosfera, szerk. Erőss Nikolett - 
Szakács Eszter, szerzők: Chiara de Cesari, Jelena Vesić, Anne Szefer Karlssen, Raluca 
Voinea, Tatiana Kochubinska 
 
A harmadik szám (# 3) a lap egyik célkitűzése szerint az előző számra felkérésre érkező 
tartalmi reflexiókat jelenítette meg. A nemzetközi szerzők tovább boncolgatták a kortárs 
kulturális terület geopolitiai helyzet által is erősen meghatározott helyzetét és lehetséges 
cselekvési stratégiáit.  
 
2017. október 
„Javaslatok egy pán-perifériális hálózat létrehozására” 
Proposals for a Pan-Peripheral Network, szerk. Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Szakács Eszter, 
szerzők: Ovidiu Tichindeleanu, Mi You, Hegyi Dóra –László Zsuzsa- Szakács Eszter; Interjú Maja 
and Reuben Fowkes-kal, Translocal Institute (László Zsuzsa) Kadiatou Diallo-val and Dominique 
Malaquais-vel, Space for Pan-African Research, Creation, and Knowledge (László Zsuzsa), 
Fernanda Carvajal-val and Mabel Tapia-val, Red Conceptualismos del Sur (Szakács Eszter), 
Michelle Wonggal, Asian Art Archive (Hegyi Dóra) 
 
A negyedik számban (# 4) a szerkesztőség egy új kutatási irányt vetett fel, amelyben 
Magyarország helyzetét nem egy duális viszonyrendszerben, csak a Nyugat felé való 
orientációban, hanem egy, a harmadik világot is magába foglaló globális rendszerben határozta 
meg. A világrendszer gazdasági elmélethez kapcsolódva, amely bevezette periféria és a fél-
periféria és a kölcsönös függőség fogalmait, a kutatás a perifériák tapasztalatcseréjét javasolja 
stratégiaként. A lapszámban felkérésre két szerző ír esszét, valamint a szerkesztők interjúkat 
készítettek különböző, hagyományosan perifériáknak tekintett régiók, valamint nem kizárólag 
territoriálisan és nem feltétlenül földrajzi helyekhez kötött kulturális kezdeményezések 
képviselőivel.  
 
Szerkesztőség: Erőss Nikolett (2017 márciusig), Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Muskovics Gyula 
(2017 márciusig) Szakács Eszter 
Szerkesztők: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Szakács Eszter 
Weboldal: http://mezosfera.org/ 
 
 
HOSSZÚTÁVÚ KUTATÁSI PROJEKTEK 
 
Párhuzamos kronológiák. Kelet-európai kiállítás-archívum 
2011 óta működő folyamatosan bővülő nemzetközi kiállítás archívum és tanulmány-gyűjtemény. 
Jelenleg 10 kronológiát mutat be, melyeket felkért kurátorok állítottak össze 10 kelet-európai 
ország 1950 és 1980 közötti művészeti eseményeiből. 
 
A weboldalnak 2017-ben 1 721 visszatérő látogatója, 19 336 látogatója, és 23 680 megtekintése 
volt (12 % több mint egy órát marad az oldalon, 11 % több mint 10 alkalommal visszatér).  
 
 

http://mezosfera.org/author/tatiana-kochubinska/
http://mezosfera.org/
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Említések 2017-ben 
http://www.artmargins.com/index.php/exhibitions-sp-132736512/798-sitting-together 
https://artycok.tv/en/39112/how-we-talk-about-east-european-art 
http://www.e-flux.com/journal/81/125364/anti-shows/ 
https://monoskop.org - several entries 
http://www.shera-art.org/resources/ 
 
A Szegedi Tudományegyetem Művészetelmélet-kurátor MA vizsgaanyagának része 
http://www.arts.u-szeged.hu/philo/szakdolgozat/muveszetelmelet-kurator 
 
Szerkesztő: László Zsuzsa (tranzit.hu)  
 
Weboldal: http://tranzit.org/exhibitionarchive/ 
 
 
A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára  
A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára (Curatorial Dictionary) egy hosszútávú, 
együttműködésen alapuló kutatási projekt, amelyet a tranzit.hu indított el 2012-ben. 
 
2017-ben a Curatorial Dictionray online szótár projektet meghívták a New York-i Independent 
Curators International (ICI) által szervezett Publishing Against the Grain nemzetközi utazó 
kiállításába, amely 2017 és 2019 között nemzetközi helyszíneken mutatkozik be, többek között dél 
afrikai, nigériai, észak-amerikai és kanadai helyszíneken. 
 
http://curatorsintl.org/exhibitions/publishing-against-the-grain 
http://curatorsintl.org/collaborators/curatorial-dictionary 
 
Szerkesztő: Szakács Eszter (tranzit.hu) 
 
Weboldal: http://tranzit.org/curatorialdictionary/ 
 
 
Nemzetközi és magyar szakmai kapcsolatok 
 
 Az Egyesület a 2017-es év folyamán három nemzetközi kiállítást és programokat 
szervezett, illetve társ-szervezett (Pozsony, Prága, Bécs), illetve volt résztvevő partner 
(Amsterdam, Prága). 2017-ben is nemzetközi szerzők részvételével adta ki a mezosfera.org angol 
nyelvű online magazint, összesen 19 nemzetközi szerzőt kért fel cikkek írására. 

 Hazai projektjeit és kiadványait az Egyesület együttműködések során hozza létre és 
kevésbé ismert és tárgyalt témák bevezetésével a résztvevőket és az érdeklődő közönséget 
reflektált és kritikus gondolkodásra és demokratikus értékek felismerésére hívja meg. A tranzit.hu 
több projektjében támogatta a hazai kortárs művészeti színtér párbeszéd- és közösségteremtését 
(tranzitblog, könyvbemutatók). 

  

2018. május 28. 
 
 

 

http://www.artmargins.com/index.php/exhibitions-sp-132736512/798-sitting-together
https://artycok.tv/en/39112/how-we-talk-about-east-european-art
http://www.e-flux.com/journal/81/125364/anti-shows/
https://monoskop.org/
http://www.shera-art.org/resources/
http://www.arts.u-szeged.hu/philo/szakdolgozat/muveszetelmelet-kurator
http://tranzit.org/exhibitionarchive/#_blank
http://tranzit.hu/
http://curatorsintl.org/exhibitions/publishing-against-the-grain
http://curatorsintl.org/collaborators/curatorial-dictionary
http://tranzit.hu/
http://tranzit.org/curatorialdictionary/

