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Képviselő: Hegyi Dóra 
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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. 

 

2018 
Az Elnökség szükség szerint, de alapvetően negyedévente ül össze. 2018-ban 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 2018-as évben összes bevétele 30 987 E Ft, a számviteli beszámolóban foglaltak 

szerint szakmai programjainak és működésének folytatására összes ráfordítás: 29 263 E Ft. Ebből 

személyi jellegű: 14 932E Ft, anyagi jellegű: 12 853 E Ft. 
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4. 

A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
 

PROGRAMOK 

 

KIÁLLÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

 

1. 

Two Meetings and a Funeral (Naeem Mohaiemen, 2017) 
Háromcsatornás filminstalláció kiállítása 

Nyitva tartás: 2018. május 17 - 2018. május 31.  

Helyszín: Díszterem a Vasas Szakszervezeti Szövetség Székházában, Magdolna u. 5-7., Budapest 

1086 

 

A tranzit.hu bemutatta a Two Meetings and a Funeral (Két találkozó és egy temetés, 2017) című 

háromcsatornás filminstallációt Budapesten. A budapesti filmbemutató a tranzit.hu egy pán-

periferiális hálózat létrehozására irányuló hosszútávú érdeklődéséhez, a 2017-ben kezdett pán-periféria 

projektjéhez kapcsolódik. Ez az elképzelés Kelet-Európát nem a Nyugathoz képest határozza meg, 

ahogy a kétpólusú hidegháborús időszak geopolitikája megkonstruálta, hanem a szocialista 

internacionalizmus eszmeiségét felidézve a „harmadik világgal” ápolt kapcsolatán keresztül. Mi 

következik a gyarmatosító hatalomtól való befejezetlen felszabadulás után? A baloldali mozgalmak 

1960-as, '70-es évekbeli kudarcának milyen hatása van jelenre és a jövőre nézve? 

 

Naeem Mohaiemen Two Meetings and a Funeral című projektje (2017) a documenta 14, valamint a 

Sharjah Art Foundation és a Ford Foundation/Just Films megbízásából készült. Támogatta a Bengal 

Foundation (Banglades); Tensta Konsthall (Svédország); Arts Council (Egyesült Királyság). További 

támogatók: Tate Films/Tate Modern (Egyesült Királyság) és Experimenter (India). 

 

Naeem Mohaiemen filmeket, installációkat készít azzal a céllal, hogy bemutassa a harmadik világ, és 

az egész világra kiterjedő szocialista kísérletek elvesztett baloldali utópiáiról és be nem teljesedett 

dekolonizációjáról szóló kutatásait. 

 

A kiállítás helyszíne a Two Meetings and a Funeral projektet a hazai munkásmozgalommal, az első 

magyarországi szakszervezet számtalan fordulóponttal teli történetével kapcsolta össze. Az először, 

1877-ben szakegyletté formálódott vasas szakszervezet 1903-ban vált országos szövetséggé. A Vasas 

Szakszervezetben a két világháború között az érdekképviseleten túl a közművelődés és a progresszív 

kultúra is fontos szerepet töltött be. Mindezeken túl, a szakszervezet részt vett a fasiszta diktatúra 

kiépülését elutasító ellenállásban, amely során több szakszervezeti tag is életét vesztette. A második 

világháború után a szakszervezet elvesztette önállóságát, érdekképviseleti, alulról szerveződő jellegét, 

és beépült a kommunista párthatalomba. Így fordulhatott elő, hogy 1949-ben, a hírhedt Rajk-per 

helyszínének a Vasas díszteremet választották. A szakszervezet a rendszerváltás után is, a jelenlegi 

korhoz alkalmazkodva tovább működik a Magdolna utcai székházában. 

 

A Székház 1928-ban épült, szecessziós-modernista elemekkel, amelynek központja a vas-és 

fémmunkásokat ábrázoló üvegablakokkal díszített grandiózus díszterem, ahol a filminstalláció is 

látható volt. A kiállítás helyszíne így egyben a Two Meetings and a Funeral egyik gondolati elemére 

is utal: a filmben New York-ban, Algírban és Dakkában olyan szimbolikus épületekbe is elkalauzol a 

rendező, amelyek a nemzetközi modernizmus mentén létrejövő, mára ideológiailag kiüresedett, de 

még használatban lévő, építészeti maradványoknak tekinthetők. 

 

A Two Meetings and a Funeral budapesti bemutatóját szervezte: Szakács Eszter, tranzit.hu.  

Asszisztens: Árva Judit 

 

 

http://mezosfera.org/category/issue/4-proposition-for-a-pan-peripheral-network/
http://mezosfera.org/category/issue/4-proposition-for-a-pan-peripheral-network/
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Kapcsolodó programok: 
 

Helyszín: tranzit.hu, Vasas Szakszervezeti Szövetség Székháza, Budapest 1086, Magdolna u. 5-7., 

fszt. 12.  

 

Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola 

Olvasókör Naeem Mohaiemen Two Meetings and a Funeral című projektje kapcsán 

 

1. 2018. április 16. 

A globális történelem egy lehetséges értelmezése (Susan Buck-Morss történelemszemlélete és Naeem 

Mohaiemen filmjei)  

 

2. 2018. május 7., 

"A Harmadik Világ nem hely, hanem egy projekt volt." (Vijay Prashad: The Darker Nations, 2007) 

 

3. 2018. május 14., 

Magyarország kapcsolata az El nem kötelezett országok mozgalmával  

Vendég: Búr Gábor, történész, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 

tanszékvezetője  

 

Szervezők: Szakács Eszter (tranzit.hu), valamint Lázár Eszter és Nagy Edina (Magyar 

Képzőművészeti Egyetem, Képzőművészet-elmélet Tanszék; MMI ELTE, Esztétika Tanszék), az 

MKE mesterszakos hallgatóinak részvételével.  

 

Mezosfera lapszámbemutató 
2018. május 28. 

Dominique Malaquais, kutató és író, az Institut des Mondes Africains (IMAF/CNRS) vezető kutatója 

(repülőjárat törlése miatt nem volt jelen), Ginelli Zoltán, kritikai geográfus, tudománytörténész 

doktorjelölt (ELTE Földtudományi Doktori Iskola), László Zsuzsa, kurátor, tranzit.hu, Szakács Eszter, 

kurátor, tranzit.hu. 

 

 

2. 

1971 – Párhuzamos különidők 
A Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár és a tranzit.hu közös kiállítása 

Helyszín: BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár 

1037 Budapest, Kiscelli u. 108. 

 

Nyitva tartás: 2018. október 12 – 2019. március 24.  

 

A kiállítás a Kádár-korszak képzőművészetének párhuzamos jelenségeire mutatott rá két, egykorú 

műcsoport bemutatásával. Két meghatározó művészgeneráció összetett viszonyrendszerét vizsgálta, 

esztétikai vagy történelmi ítéletmondás nélkül. Arra  törekedett, hogy a művek és létrejöttük közegét 

feltárja és bemutassa: az eltérő és egyidejűleg létező művészetfogalmakat, az egymással szembenálló 

pozíciókat, vitákat, és végső soron a hatalom és művészet bonyolult kapcsolatát. 

 

Az időpont mindkét esetben 1971, és ebből kiindulva tágan értelmezve az 1968–1973 közötti időszak, 

melyben részben azonos történeti „erőtényezők” hatnak: az új gazdasági mechanizmus légköre, a 

magát a modernitás pártfogójaként látó és láttató hatalom, melynek viszonya a képzőművészet 

legújabb irányzataihoz épp bizonytalankodó. A kiállításon két nemzedék lép színre, közöttük számos 

kapcsolat kimutatható.  
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A Templomtérben olyan művészek munkái voltak láthatók, akik az ötvenes években a szocialista 

realizmus kívánalmaihoz igazodtak, majd a kultúrpolitika enyhülését követően művészileg 

továbbléptek, modernizálódni tudtak. Műveik tökéletesen megfeleltek az 1956 után meghirdetett 

politikai programnak, a sztálinizmussal szakító, modern szocialista állam eszményének, ezért szakmai 

pozícióikat sikeresen megerősítették. Történetük 1971-ben, a jelen kiállítást rendező intézményhez 

kapcsolódik. A Budapesti Történeti Múzeum (melyhez a Kiscelli Múzeum tartozik) újonnan 

megnyitott budavári épületében, az építészetileg teljesen átalakított, a múlt emlékét eltörölni 

szándékozó modern enteriőrökben 1971-ben kultúrpolitikai jelentőségű tárlatok kaptak helyet. Az év 

tavaszán Hincz Gyula és Somogyi József kiállítása az 1970-es Velencei Biennáléról érkezett, ősszel 

pedig Domanovszky Endre gyűjteményes anyaga mintegy főpróbája volt a művész 1972-es biennále-

szereplésének.  

 

A másik műcsoport, amelyet az Oratóriumban mutattunk be, a második nyilvánossághoz és egy jóval 

fiatalabb generációhoz kötődik. A hatvanas évek végén jelentkező művésznemzedék számos kísérletet 

tett arra, hogy bejusson a művészet intézményeibe, mielőtt ezek kudarcai miatt kialakította volna saját 

félnyilvános intézményeit. Az egyik ilyen kísérlet Beke László 1971-es Elképzelés című felhívásához 

kapcsolódik, melyben „egy csupán gondolatban realizálódó”, de „pontosan dokumentált” kiállítás 

anyagához kért műveket 28 fiatal művésztől. A megszólított művészek, többek között Bak Imre, 

Erdély Miklós, Jovánovics György, Keserü Ilona, Lakner László és Tót Endre a megelőző években 

egy új, a képzőművészet hagyományos ágait és műfajait meghaladó programmal jelentkeztek. A 

magyar művészettörténet-írásban az Elképzelés projekthez kötődően 1971-et tekintik a magyar 

konceptualizmus kiindulópontjának. A kiállításon Beke gyűjteménye mellett most először láthatók 

azok a lapok, melyeket Kovalovszky Márta művészettörténész a székesfehérvári István Király 

Múzeumba tervezett Elképzelések kiállításra gyűjtött össze. A kiállítást, mely szintén a konceptuális 

művészet első megnyilvánulásait mutatta volna be végül nem engedélyezték. 

 

A két mikrotörténeti fókuszú kiállítást egy eseménytörténet kapcsolta össze, mely dokumentumok és 

eredeti műtárgyak segítségével a korszak (1968–1973) párhuzamos, kultúrpolitika által meghatározott 

művészeti történéseit, a projektek közvetlen szellemi kontextusát jeleníti meg. A két Elképzelés akció 

és a múzeum kiállítás- és gyűjteménytörténete, egy épületben két helyszínen bemutatva, 

ráirányította  a figyelmet az egyidejű, de a történeti emlékezetben markánsan különváló jelenségekre 

és végső soron a múlt rekonstrukciójának az összetettségére. Erre utal a kiállítás Ernst Blochtól 

kölcsönzött alcíme, a párhuzamos különidők.  

 

Kaszás Tamás képzőművész (1976) ezek közé a párhuzamos különidők közé iktatott be újabb 

alternatív valóságszinteket és értelmezési tartományokat. A fiatalabb és az idősebb avantgárd 

nemzedék közötti egyik legmeghatározóbb összekötő Korniss Dezső volt, aki generációjából 

egyedüliként maga jelentkezett, hogy részt kíván venni Beke projektjében. Kaszás Tamás Kornissnak 

az Elképzelés projekt számára milliméterpapírra készített TÉRRÁCS-tervét emelte ki, s a Kiscelli 

Múzeum udvarán létrehozta annak 1:1-es, a képzelet és a megvalósulás határán letáborozó, „félkész” 

változatát. A kortárs művész beavatkozása a Templomtérre is kiterjedt. El Liszickij 1927-ben 

Hannoverben megvalósított Absztrakt kabinetjéből kiindulva teremtette meg a hatvanas-hetvenes évek 

fordulóján született monumentális művek és dokumentumok bemutatási közegét. Kaszás munkája 

kiállítás a kiállításban: többfunkciós műtárgy, díszlet, Patyomkin-fal, be- és körüljárható, ideiglenes 

építmény. A műveket és hozzájuk kapcsolódó elképzeléseket idézőjelbe helyező értelmezési keretet 

nyújtott, és felkínáltta a befogadó számára a lehetőséget, hogy saját múlthoz való viszonyát is 

újraértelmezze. 

 

Kurátorok: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Leposa Zsóka, Róka Enikő, Százados László 

Grafikai terv: de_form stúdió 
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Résztvevő művészek:  

Attalai Gábor, Bak Imre, Bálint Endre, Bálint István, Baranyay András, Csáji Attila, Csiky Tibor, 

Csutoros Sándor, Domanovszky Endre, Donáth Péter, Erdély Miklós, Fajó János, Ficzek Ferenc, 

Gulyás Gyula, Haraszty István, Hencze Tamás, Hincz Gyula, Jovánovics György, Kemény György, 

Kerényi Jenő, Keserü Ilona, Kismányoky Károly, Kiss Nagy András, Kokas Ignác, Kondor Béla, 

Korniss Dezső, Lakner László, Lantos Ferenc, Legéndy Péter, Major János, Maurer Dóra, Méhes 

László, Nádler István, Ország Lili, Pauer Gyula, Perneczky Géza, Pinczehelyi Sándor, Schaár 

Erzsébet, Somogyi József, Szentjóby Tamás, Szíjártó Kálmán, Tót Endre, Türk Péter, Vilt Tibor 

 

Kölcsönzők: 

Artpool Művészetkutató Központ - Szépművészeti Múzeum és Galántai György, Beke László, Magyar 

Nemzeti Filmalap - Filmarchívum Igazgatóság, Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, 

MTVA Archívum, Szent István Király Múzeum Székesfehérvár, Tragor Ignác Múzeum Vác, Türk 

család, Vintage Galéria 

 

A kiállítás katalógusának előkészítése, amely 2019-ben, a kiállítás zárására jelent meg. 
 

Az 1971. Párhuzamos különidők katalógusában a kiállítás kurátorai – Hegyi Dóra, László Zsuzsa, 

Leposa Zsóka, Róka Enikő, Százados László – , valamint felkért szerzők tanulmányai révén az olvasó 

átfogó képet kaphat a korszak párhuzamos jelenségeiről, a művészeti diskurzus alakulásáról. A 

kötetben a kiállítás struktúrájának megfelelően a gazdag kép- és dokumentációs anyag is megtalálható. 

 

Szerzők: Beke László, Bódi Kinga, Dudás Barbara, Gál Csaba, Hegyi Dóra, Hornyik Sándor, Horváth 

György, Izinger Katalin, László Zsuzsa, Leposa Zsóka, Róka Enikő, Százados László, Várkonyi 

György 

 

Szerkesztők: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Leposa Zsóka, Róka Enikő 

 

 

KOALÍCIÓÉPÍTÉS ÉS TAPASZTALATCSERE MÁS CIVIL SZERVEZETEKKEL 

 

Szövetség az üvegplafon lebontásáért 
  

2018 őszén négy kulturális módszereket alkalmazó civilszervezettel működtünk együtt. A tranzit.hu 

kortárs művészeti, az Üvegplafon kritikai újságírást művelő feminista, a Sajátszínház a 

társadalomtudományi és a részvételi színházi módszereket ötvöző és a VERZIÓ Nemzetközi Emberi 

Jogi Dokumentumfilm Fesztivál érzékenyítő programjai eltérő módon igyekeznek társadalmi 

változásokat elindítani, párbeszédre és cselekvésre ösztönözni. A négy szervezet Magyarországon élő 

nők szociális, társadalmi helyzetével foglalkozó interdiszciplináris, összművészeti projektet kezdett el 

kiépíteni, a szervezetek közötti módszertani tapasztalatcserére és a koalíció bővítésére építve 

Budapesten kívül. 

  

Szegeden és Nyíregyházán szerveztünk workshopokat nőügyekkel foglalkozó helyi és környékbeli 

szervezetek képviselőinek részvételével. A különböző módszerek bemutatkozásai egymásra épültek, a 

résztvevők megismerkedhettek a  szociodráma (Sajátszínház), a “Hogy vagy?” beszélgetések  

(Üvegplafon), Fotózás és Aktivizmus (a tranzit. hu felkérésére Csoszó Gabriella és Simon Zsuzsanna), 

filmklub tervező workshop (Pócsik Andrea a Verzió képviseletében) eszköztárával. 

  

A bemutatkozó napokon célkitűzés volt további partnerek bevonása és egy országos együttműködés 

kiépítése, amely helyi eseményekre épül, és partnertalálkozókon valamint közös eseményeken 

keresztül kapcsolódik egymáshoz. Az ország területbeli különbségeiből és a bevont szervezetek 

sokszínűségéből adódóan az érintett közösségek ügyei és sajátosságai eltérőek, így sokféle női 
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csoportot tudtunk megszólítani: egyetemista, aktivista, kisgyerekes nők Szegeden, roma és aktivista 

nők Nyíregyházán és Hevesaranyoson, középosztálybeli nők Budapesten. 

  

A bemutatkozások azt is célozták, hogy a csoportok maguk fogalmazzák meg a helyi közösségi és 

nőket érintő ügyeket. Az összművészeti megközelítés sok oldalról tudja megszólítani a helyi 

közösségeket – a workshopokon tapasztaltuk a módszerek egymáshoz adott értékét. Az alkalmazott 

módszerek a résztvevő és koalíciós szerveztek számára is a szervezetek belső működését, stabilitását 

erősítő lehetőségek (pl, önkéntes programok fejlesztése) és a helyi, közösséget érintő ügyek 

beazonosítására, közösségi cselekvés elősegítésére és helyi és országos akciók, események 

megvalósítására is alkalmasak. 

  

Találkozók: 

1. 

2018. augusztus 15. 

tranzit. hu, Budapest, kick off találkozó a szakmai partnerek közösen meghatározták az előkészítő 

szakasz céljait, a tervezett hosszabb projekt előkészítésének szempontjait és meghatározták a koalíció 

alapelveit. 

2. 

2018. szeptember 6. 

tranzit. hu, Budapest, módszertani nap előkészítése: módszerek bemutatása és a koalícióbővítő 

események szakmai és módszertani előkészítése, szervezési feladatok elosztása 

3. 

2018. szeptember 15-16. 

Grand Café, Szeged, módszertani napok (): koalíciós partnerszervezetek (tranzit.hu, PARFORUM - 

Sajátszínház, Verzió, Üvegplafon), Hídfő Közhasznú Egyesület (Szentes; tevékenység: felzárkóztatás- 

és integrációs feladatok, természetvédelem), Nőkért Egyesület (Szeged – Budapest; tevékenység: 

tudásbázis átadása, érdekérvényesítés- és képviselet, aktivista tevékenység), Szegedi LMBT 

Közösségért, Megálló – Maszk Egyesület (Szeged; tevékenység: kortárs színház, zene és tánc, 

közösségi tevékenység, önkéntes bázis), Szegedi Lelkisegély Egyesület és a Grand Café Szeged 

(tevékenység: közéleti és progresszív művészeti kezdeményezések, események fenntartása és 

támogatása, közösségi befogadó tér) részvételével, 23 fő 

 

4. 

2018. október 6-7. 

Nyírség Könyvtár, Nyíregyháza, módszertani napok: koalíciós partnerszervezetek, Lasko Forrás 

(Hevesaranyos; tevékenység: közösségépítés, programszervezés), Szomaro (Szomolya), XXI. századi 

Roma Nők Országos Egyesülete (Nyíregyháza; tevékenység: roma és nem roma nők jogai- és 

érdekképviselete, családtámogatás, integrációs tevékenységek), Együtt Közösen - Fiatalok 

Lendületben Egyesület (Nyíregyháza; tevékenység: hátrányos helyzetű fiatalok támogatása), Nyírség 

Könyvtár Alapítvány (Nyíregyháza; tevékenység: kulturális, szociális és társadalmi események 

befogadó helye, tudásátadás) és a Nyírfa Egyesület (Nyíregyháza) részvételével, 28 fő 

5. 

2018. október 15-16 

tranzit.hu, Budapest. Az együttműködés kiértékelése, bővített koalícióval pályázat előkészítése. 

Résztvevők a négy koalíciós szervezet, valamint XXI. századi Roma Nők Országos Egyesülete, 

Nyírség Könyvtár, Együtt Közösen – Fiatalok Lendületben (Nyíregyháza) Megálló, Grand Café 

(Szeged), and Lasko Forrás (Hevesaranyos), 16 résztvevő 

  

Projektfelelős: Hegyi Dóra, tranzit.hu 

Projektvezető, szakmai tanácsadó:  Kánya Kinga, szociológus, tréner 

Projtekt menedzsment: Árva Judit, tranzit.hu 
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ONLINE FOLYÓIRATOK 

 

tranzitblog.hu 
Weboldal: http://tranzitblog.hu/ 

 

A tranzitblog.hu 2018-tól tematikus blokkokat jelentet meg, meghívott szerkesztőkkel.  

Szerkesztő: Hegyi Dóra 

 

2018. február-március 

Túl a kultúrharcon – igazságosság, hozzáférhetőség és intézményi reform – milyen kultúrpolitikát 

szeretnénk? 

 

A tranzit. hu a választások előtti két hónapra időzítve cikksorozatot indított  a kultúra mint a közjavak 

egy formájának értelmezésére a közbeszédben, amely javak nem csak egyetemes, globális, hanem 

lokális, (ha tetszik nemzetállami) szinten is értékeket jelentenek. A cikksorozat felvetette a a 

kultúrafogyasztás jelenleg meghatározó általános viszonyokból származó értelmezését mint exkluzív, 

reprezentatív és ezért a társadalom szűk körét érintő fogalmának  és funkciójának meghaladását, és 

mint közös érdeket újragondolását. Az értéktermelés absztrakt voltára irányuló kérdések érintése 

mellett azonban a konkrét, materiális, infrastrukturális kérdésekre – azaz ennek feltételrendszerére -– 

is fókuszáltunk sorozatunkban. 

 

Szerkesztő: Básthy Ágnes 

Szerzők:  Barna Emília, Básthy Ágnes - Bajusz Orsolya, Benedek Kata, Gagyi Ágnes, K. Horváth 

Zsolt, Mélyi József, Őze Eszter -  Perczel Júlia, Szarvas Márton 

 

A sorozatból két cikk németül és angolul is megjelent:  

http://www.erstestiftung.org/en/beyond-cultural-war/ 

 

2018.  szeptember-november 

A jövőt végképp eltörölni 

 

A tematikus blokk az  FKSE 60. évfordulója alkalmából létrejött Stúdió ’18 – Szalon / A jövőt végképp 

eltörölni  kiállítással párhuzamosan vizsgálta a Stúdió rendszerváltás utáni történetét és tágabb 

kontextusát. 

 

Szerkesztők: Gadó Flóra, Lődi Virág, Magyari Fanni, Zsámboki Miklós 

Szerzők:  Frazon Zsófia, Molnár Edit, Nagy Gergely, Nagy Kristóf, Salamon Júlia, videó: Horváth 

Gideon  és Varju Tóth Balázs   

 

Mezosfera 
Weboldal: http://mezosfera.org/ 

 

Szerkesztőség: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Szakács Eszter 

 

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.  

http://tranzitblog.hu/
http://mezosfera.org/
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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.  

 

2018-ban egy Mezosfera tematikus szám jelent meg (2018.május 28), és a következő szám 

szerkesztési munkálatai zajlottak, az 1971. Párhuzamos különidők című kiállításhoz kapcsolódóan 

(megjelenés 2019. febr 1.) 

 

Refractions of Socialist Solidarity  (A szocialista szolidaritás maradványai) Naeem Mohaiemen Two 

Meetings and a Funeral című kiállításához kapcsolódott. A tematikus szám témája a nemzetközi 

szocialista szolidaritás összetett és ellentmondásos története, különös tekintettel Magyarország és 

harmadik világbeli országok diplomáciai-kulturális kapcsolataira, illetve a pán-afrikanizmus és a pán-

arabizmus gondolta mentén létrejövő kulturális események az 1960-as, '70-es években.  

 

Szerkesztő: Szakács Eszter  

Szerzők: Ginelli Zoltán, László Zsuzsa, Dominique Malaquais – Cédric Vincent, Nada Shabout, 

Szakács Eszter és Uroš Pajović 

  

 

HOSSZÚTÁVÚ PROJEKTEK 

 

Párhuzamos kronológiák. Kelet-európai kiállítás-archívum 
Weboldal: http://tranzit.org/exhibitionarchive/ 

 

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. 

 

Szerkesztő: László Zsuzsa (tranzit.hu) 

 

Megjelenések: 

László Zsuzsa: Párhuzamos kronológiák Kelet-Európában –a kulturális ellenállás paradigmájának 

dilemmái. In: Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerk/Eds. Dr.Apor 

Péter – Bódi Lóránt et al. MTA Történtettudományi Intézet, Budapest, 2018 

 

 

A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára  
Weboldal: http://tranzit.org/curatorialdictionary/ 

 

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 Dictionary 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.  2018-ban a kiállítás 

dél-afrikai, nigériai, és amerikai egyesült államokbeli helyszíneken volt látható.  

 

http://curatorsintl.org/exhibitions/publishing-against-the-grain 

http://curatorsintl.org/collaborators/curatorial-dictionary 

 

Szerkesztő: Szakács Eszter (tranzit.hu) 

 

http://tranzit.org/exhibitionarchive/#_blank
http://tranzit.org/curatorialdictionary/
http://tranzit.hu/
http://curatorsintl.org/exhibitions/publishing-against-the-grain
http://curatorsintl.org/exhibitions/publishing-against-the-grain
http://curatorsintl.org/collaborators/curatorial-dictionary
http://tranzit.hu/
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….NYITOTT MÚZEUM… 

tranzit.hu mint partnerintézmény hazai kutatási projektben  
 

A Néprajzi Múzeum MaDok-program kezdeményezésére indult 2014-ben a ...NYITOTT MÚZEUM… 

kutatási projekt 2018-ban egy kiadvánnyal és weboldallal zárult. A …NYITOTT MÚZEUM… 

Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum című kézikönyv és azonos című weboldal a részvétel és 

együttműködés (társadalmi) múzeumi lehetőségeit és gyakorlatait vizsgálja.   

 

A kutatás és a kötet legfontosabb kérdése, hogy a mindennapi múzeumi praxis ismerete és érdemi 

kritikája nélkül vajon létrehozható-e adekvát módszertan. A kézikönyv válasza erre, hogy nem 

nagyon. De miként fordítható át a kritikai kutatói és kurátori gyakorlat az elméletre? Miként 

teremthető meg a gyakorlati tevékenység szótára? És mindebből miként szerkeszthető használható 

kézikönyv? 

 

A …NYITOTT MÚZEUM… kutatásban az egyik partnerintézmény a tranzit. hu volt. 

 

Könyvbemutató a tranzit.hu irodájában 
A kötet, a weboldal és a kutatási projekt 2018-ban egy könyvbemutató eseménysorozat során vált 

hozzáférhetővé az érdeklődők számára – a kutatásban részt vevő partnerintézmények közös 

szervezésében. A harmadik könyvbemutató helyszíne a tranzit.hu új irodája a Vasas Szakszervezeti 

Szövetség Székházában volt, 2018. június 12-én.  

 

A kézikönyv szerzői, a kutatócsoport tagjai: Foster Hannah Daisy, Frazon Zsófia, Gadó Flóra, 

Hermann Veronika, Illés Péter, Schleicher Vera, Szakács Eszter, Toronyi Zsuzsanna, Wilhelm Gábor 

Szerkesztette: Frazon Zsófia 

Könyvterv, grafika: De_Form (Demeczky Nóra, Déri Enikő) 

Webfejlesztés: Godzsák Dávid 

Kiadó: Néprajzi Múzeum, 2018 

Partnerintézmények: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Savaria Múzeum, ELTE BTK Média és 

Kommunikáció Tanszék, tranzit. hu, Laczkó Dezső Múzeum 

A kutatás támogatója: OTKA-NKFI 

 

PÁLYÁZATOK 

 

1. 

Pályázat az ERSTE Alapítvány, a tranzit, az Igor Zabel Egyesület és a Kontakt. Művészeti 

Gyűjtemény 2019-es bécsi művészeti rezidenciaprogramjára. Jelentkezési határidő: 2018. október 

1. 

 

A MuseumsQuartier-ban lévő bécsi művészeti rezidenciaprogram (MQ AiR) az ERSTE Alapítvány és 

a tranzit hosszútávú elköteleződésének része, amellyel a kortárs művészetet szeretnék támogatni, 

illetve erősíteni az alkotók helyzetét különösen a közép-, kelet-, illetve dél-kelet-európai térségben.  

 

2019-től, az MQ rezidenciaprogramban két másik intézmény is részt vesz: az Igor Zabel Egyesület 

(Igor Zabel Association, IZA) és a Kontakt. Művészeti Gyűjtemény (Kontakt. Art Collection). A 

Kontakt a zágrábi WHW Akademijával működik együtt.  

 

A rezidenciaprogramot művészeknek, kurátoroknak és elméleti szakembereknek tervezték, akik a 

Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában, a Szlovák Köztársaságban, Szlovéniában és 

Horvátországban dolgoznak a kortárs művészet területén, hogy a program alatt kutatást végezzenek. A 

rezidenciaprogram kutatás jellege lehetővé teszi, hogy a résztvevők szünetet tarthassanak a 

mindennapi produkciós nyomásban, és időt szakítsanak arra, hogy egy konkrét érdeklődési területre 

koncentráljanak. A résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy egy vagy két hónapot  töltsenek és 

dolgozzanak a MuseumsQuartier műtermeinek egyikében, Bécs központjában. A műtermek kellemes 

http://hu.tranzit.org/hu/palyazat/0/2018-09-06/palyazati-felhivas-jelentkezesi-hatarido-2018-oktober-1
http://hu.tranzit.org/hu/palyazat/0/2018-09-06/palyazati-felhivas-jelentkezesi-hatarido-2018-oktober-1
http://hu.tranzit.org/hu/palyazat/0/2018-09-06/palyazati-felhivas-jelentkezesi-hatarido-2018-oktober-1
https://www.mqw.at/en/institutions/q21/artists-in-residence/
http://www.igorzabel.org/en
http://www.kontakt-collection.net/
http://whw-akademija.whw.hr/
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és funkcionális létesítményekkel vannak felszerelve, de nem biztosítanak műhelyet. A program során 

különféle találkozási lehetőségeket kínálnak a résztvevőknek. Minden nyertes résztvevő havi 1050 

EUR összegű ösztöndíjat kap.  

 

Az ERSTE Alapítvány, közösen a hosszútávú projektpartnereivel a tranzit.cz, a tranzit.hu, a tranzit.ro, 

a tranzit.sk, az Igor Zabel Egyesület és a Kontakt. Művészeti Gyűjtemény képviselői alkotják a 

rezidenciaprogram nyerteseit kiválasztó zsűrit. 

 

Magyarországi nyertes:  

Ember Sári, művész 

 

2. 

Pályázat ösztöndíj elnyerésére művészeknek és kurátoroknak a 2018-as salzburgi Képzőművészeti 

Nyári Egyetemre. 
Jelentkezési határidő: 2018. április 2. 

 

Az ERSTE Alapítvány ösztöndíjat hirdetett öt fiatal cseh, magyar, román, szlovák és szlovén 

művésznek és öt kurátornak a 2018-es salzburgi Nemzetközi Képzőművészeti Nyári Egyetem egy 

választott kurzusára. 

 

Minden nyáron több mint 300 résztvevő világszerte több mint 50 országból, körülbelül 20 képzés 

keretében dolgozik különféle művészeti projekteken a salzburgi Képzőművészeti Nyári Egyetemen. 

Jól ismert művészek, kurátorok és kritikusok a világ minden tájáról kínálnak kurzusokat a művészeti 

produkció, a kurátori gyakorlat és a művészeti kritika aktuális kérdéseiről.  

 

A résztvevők a salzburgi Nyári Egyetem 2018. július 16. és 2018. augusztus 25. között megrendezett 

kurzusai közül választhattak.  

 

Az ERSTE Alapítvány, hosszútávú projektpartnereivel – a tranzit.cz, a tranzit.hu, a tranzit.ro, a 

tranzit.sk és az Igor Zabel Egyesület – együtt hirdette  meg az ösztöndíjakat és választotta ki a nyertes 

pályázatokat.  

 

A salzburgi Képzőművészeti Nyári Egyetemre szóló ösztöndíj 

• a karrierjük elején álló művészeknek és kurátoroknak javasolt, 

• cseh, magyar, román, szlovák és szlovén pályázóknak szól, 

• tartalmazza a szállás és az utazás költségeit, illetve a tandíjat.  

 

A magyarországi nyertesek 2018-ban:  

Lázár Dóra művész és Szalipszki Judit kurátor.  

 

NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR SZAKMAI KAPCSOLATOK 
 

Az Egyesület a 2018-as év folyamán  hazai kulturális szervezetekkel működött együtt egy többrészes 

vidéki programsorozat  megvalósításán (partnerek: Üvegplafon a nők szabadságáért, Sajátszínház/ 

Parforum Részvételi Műhely, Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, XXI. 

századi Roma Nők Országos Egyesülete, Nyírség Könyvtár, Együtt Közösen – Fiatalok Lendületben 

(Nyíregyháza) Megálló, Grand Café (Szeged), Lasko Forrás (Hevesaranyos).Nagyszabású csoportos 

kiállítást  és számos kapcsolódó programot szervezett együttműködésben a Kiscelli Múzeum 

– Fővárosi Képtárral. Továbbá egy tranzit.hu Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola 

megrendezésén az egyesület együttműködött hazai művészeti egyetemek oktatóival és hallgatóival 

(Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képzőművészet-elmélet Tanszék; MMI ELTE, Esztétika 

Tanszék), valamint részt vett öt hazai partnerintézménnyel együtt (Néprajzi Múzeum, Magyar Zsidó 

Múzeum és Levéltár, Savaria Múzeum, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék, Laczkó Dezső 

Múzeum) egy hosszútávú kutatásban. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 60 éves jubileuma 
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kapcsán az FKSE egy tematikus blokkot szerkesztett a tranzitblogon. A tranzitblog szerzői a 

művészeti terület és a társadalomtudományok jeles hazai képviselői. 

 

2018-ban az egyesület egy nemzetközi művész filminstallációját mutatta be, valamint a Mezosfera 

angol nyelvű magazin 2018-ban összesen 3 külföldi és 3 magyar szerző szövegét jelentette meg, és 

további 3 külföldi szerzőt kért fel a következő számban megjelenő szövegek megírására. 2018-ban a 

tranzit szervezetek vezetői kétszer találkoztak Bécsben, valamint novemberben a tranzit egyesületek 

vezetői Bukarestben tartottak 2 napos találkozót jövőbeli közös tervekről. 

 

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, kiállításokhoz kapcsolódó események, női esélyegyenlőség projekt). 

 

2019. május 28. 

 

 


