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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. 
 
2015 
Az Elnökség szükség szerint, de alapvetően negyedévente ül össze. 2015-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 2015-es évben az ERSTE Stiftungtól 41 793 750 Ft támogatást kapott, mely 
összeget a számviteli beszámolóban foglaltak szerint fordított szakmai programjainak és 
működésének folytatására. Ebből 19 189 835 Ft anyagi jellegű ráfordítás, 22 342 348 Ft személyi 
jellegű ráfordítás. 
 
4. 



A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás tárgyévben nem volt. 
 
5. 
A közhasznú szervezet vezetőtisztségviselője 5 748 e Ft juttatást kapott.  
 
6. 
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
 
Projektek  
 
 
KIÁLLÍTÁS 
 

TABUTÉMA 2 
Egyestés kiállítás és kerekasztal-beszélgetés a holokauszt kortárs reprezentációjáról a többségi 
társadalomban 
 
2015. április 9.  
 
Az egyestés kiállítás alkalmával három képzőművész holokauszt emlékezethez kapcsolódó 
művéből kiindulva kezdeményeztünk beszélgetést arról, hogy az alkotók személyes viszonyulásain 
keresztül hogyan jeleníthető meg a szóban forgó történelmi trauma a kortárs művészetben. A 
művek a magyar többségi társadalom – vagyis a holokausztot nem áldozatként, hanem 
kívülállóként vagy elkövetőként megélt – utódgenerációinak szemszögét jelenítették meg. Szóba 
került az is, hogy a holokauszt emlékezetében milyen azonosságok és különbségek figyelhetők 
meg egy tágabb, közép-kelet-európai kontextusban. 
 
A beszélgetés egy „tárlatvezetéssel”, Tulisz Hajnalka, Borsos Lőrinc és Esterházy Marcell 
kiállított műveinek ismertetésével indult. A beszélgetés résztvevői: Turai Hedvig 
művészettörténész, Flohr Zsuzsi képzőművész, Szűcs Teri irodalomtörténész, Jan Elantkowski 
művészettörténész. Moderátor: Szász Anna Lujza szociológus 
 
Az esemény kurátora: Simon Vera 
 
Az esemény a Negyed7Negyed8 Fesztivál programjaként valósult meg.  
 
 
A közösségi pedagógia erőterei – Kreativitás-gyakorlatok 
Kiállítás, workshopok, előadások 
 
2015. szeptember 18 – október 31. 
 
Hogyan tanulunk, mit tudunk, és mindez hogyan befolyásolja a személyiségünket, viselkedésünket 
és a társadalmi helyzetünket? Ezt vizsgálta A közösségi pedagógia erőterei – Kreativitás-
gyakorlatok című kiállítás, amely alternatív tanulási formákkal kísérletező történeti és kortárs 
művészeti projekteket mutatott be.  A közösségi pedagógia erőterei – Kreativitás-gyakorlatok a 
2014 őszén a Galerie für Zeitgenössische Kunst Lipcsében bemutatott Kreativitási gyakorlatok 
kiállítás folytatása volt. A budapesti kiállítás és a hozzá kapcsolódó workshopok és előadások 
olyan művészeti elképzeléseket és módszereket mutattak be Oskar Hansen (1922-2005), Robert 
Filliou (1926-1987) és Erdély Miklós (1928-1986) tevékenységéből, amelyek alternatív tanulási 
helyzeteket és környezeteket hoztak létre. A rekonstruált művek, illetve interpretációk egyén és 
közösség kölcsönhatását vizsgálták és az ezekben az interakciókban létrejövő készségeket, 
módszereket, szemléletmódokat. Arra keresték a választ, hogy milyen konkrét, szellemi és 
szociális terekre van szükség a kreativitás mint az egyén és a közösség kölcsönhatásában 
létrehívott hatóerő működtetéséhez. 



MŰVEK, FILMEK ÉS PROJEKT-DOKUMENTÁCIÓK: Paweł Althamer, Bak Imre, Igor és Ivan 
Buharov, Erdély Miklós, Erhardt Miklós - Dominic Hislop, ex-artists collective (Kaszás Tamás - 
Loránt Anikó), Fajó János, Robert Filliou - Joachim Pfeufer, Friderich Fröbel, Oskar Hansen, 
InDiGo csoport, Kis Varsó, Közélet Iskolája, Kovács András, KwieKulik, Grzegorz Kowalski, Maurer 
Dóra, Mécs Miklós, Plágium 2000, Katarina Šević, Sugár János, SZAF, TNPU, Vas Judit, Nicolas 
Vass, Artur Żmijewski és mások.  

Kapcsolódó programok: tárlatvezetések, Boris Ondreička (Pozsony/Bécs): The Abyss Between 
Pampered Theory and Corrupted Practice című előadása, Magyar Képzőművészeti Egyetem 
hallgatóinak eseménye: Elke Krasny, a Bécsi Képzőművészeti Egyetem tanárának előadása: 
Hogyan dolgozzunk egy kiállításban?, Maradandó és viszonylag hibátlan - Berei Zoltán és Kotun 
Viktor pecsétakciója, Beke László előadása, beszélgetés az ex artists' collective-val, 
Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola Artur Żmijewskivel, Kritikai pedagógia a gyakorlatban: 
a Közélet iskolája és a Robin Pajtás Szabadiskolája részvételével, A kreativitási gyakorlatok 
újragondolása a Virág Judit Galerivel  
 
A kiállítás kurátorai: Hegyi Dóra, Hornyik Sándor (MTA - Művészettörténeti Intézet), László 
Zsuzsa, Zólyom Franciska (GfZK), Aleksandra Kędziorek, Modern Művészeti Múzeum, Varsó 
közreműködésével  

A kiállításhoz kapcsolódan 300 példányban egy magyar nyelvű, 100 példányban angol nyelvű 
tárlatvezető jelent meg. Tervezte: Bogyó Virág.  

 
 
Babi Badalov: Költői aktivizmus 
kiállítás 

2015. november 13 - 2016. január 9. 

Babi Badalov képzőművész és költő Lerikben, Azerbajdzsánban született 1959-ben. 1980-tól 
Leningrádban élt, ahol helyi és a Szovjetunió távoli vidékeiről érkező lázadó művészekből alakult 
„Új művészek” csoportjába tartozott. A Timur Novikov köré szerveződő „Új művészek” konceptuális 
festészetet folytattak és illegális, a hatalom részéről megtűrt vagy üldözött akciók keretében 
mutatták be műveiket rendhagyó városi helyszíneken. Badalov nagyméretű festményeivel és 
tárgyaival szerepelt a Műcsarnok Pétervári újak című kiállításán 1990-ben, és budapesti látogatása 
után már nem tért vissza Leningrádba. Az utóbbi 25 évben Amerikában és több nyugat-európai 
nagyvárosban élt és működött művészként, melegjogi és politikai aktivistaként. Négy éve 
Franciaországban megkapta a bevándorló státuszt. Jelenleg Párizsban él, és számos nemzetközi 
kiállításon szerepel, többek között a most zajló Moszkvai Biennálén is. 

Badalov művészete egyfajta folyamatos naplóírás és anyaggyűjtés a menekült- és bevándorlólét 
mindennapjairól, amiket rajzok, kollázsok térinstallációk, valamint performanszok formájában 
jelenít meg. Amint a kiállítás címe is jelzi, a művész hisz a szavak erejében, képversei költői 
agitációként is értelmezhetőek. A Majakovszkij 102-be, a tranzit.hu nyitott irodájába egy olyan 
kiállítást készített, amely a rá jellemző kalligrafikus írással írt, gyakran szójátékokra épülő költői-
politikai szövegekből, falra festett vizuális költeményekből, valamint rajzok és talált anyagok 
kollázsából állt. Ezek mellett tüntetőket és idegeneket idéző, ruhájukon radikális üzeneteket 
hordozó próbabábuk népesítették be a teret. 
 
A kiállításhoz kapcsolódóan 300 példányban egy kiadvány jelent meg. Tervezte: Bogyó Virág  
OKTATÁSI PROJEKT 
 
A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára: Esettanulmányok 
Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola  
 
2015. március 20 – 22. 
 
A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára egy hosszútávú, együttműködésen alapuló kutatási 
projekt, amelyet a tranzit.hu indított el 2012-ben. A szemináriuma a Szótár projekt második 



fázisáról szólt, amelynek témája a tágan értelmezett kelet-európai régióban megjelenő kurátori és 
művészeti gyakorlatok voltak. A workshop résztvevői, a szótár munkacsoport tagjaival és a 
Szabadiskolára meghívott külföldi résztvevőkkel az elmúlt 20-25 évben megvalósult egyes 
kiállítás/projektpéldákat vizsgálta, valamint az Európa „keleti” és „nyugati” felén jelenlévő kurátori 
és kortárs művészeti gyakorlatok kapcsolódási pontjait veszik szemügyre, érintve Kelet/Kelet-
Közép Európa mint földrajzi és geopolitikai régió különböző értelmezéseit is.  

Résztvevők: A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára munkacsoport tagjai (Beöthy Balázs, 
Erőss Nikolett, Frazon Zsófia, Lázár Eszter, Szakács Eszter), Saša Nabergoj, Emily Pethick és 
Magda Radu.  

 

Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola Artur Żmijewskivel  

2015. október 28 – 31.  

Artur Żmijewski széles körben ismert képzőművész, 1966-ban született Varsóban. Munkái (a 
társadalom peremére szorult) emberekkel és társadalmi traumákkal foglalkoznak. Żmijewski egy 
háromnapos workshopot tartott Budapesten, amely során a résztvevők olyan problémákat 
gyűjtöttek össze, amihez mindenki tudott kapcsolódni. A csoport ezután megkereste azokat a 
módokat, ahogyan a problémákat meg lehet közelíteni, és különböző eszközöket talált azok 
megoldására vagy megjelenítésére. A workshop aktív részvételen alapult. 

Művészek az iskolában  

A tranzit.hu Művészek az iskolában című programja a művészek és iskolák együttműködését 
kezdeményezi és támogatja, amely során a művészek és a diákok egy közös projektet hoznak 
létre. A program célkitűzése, hogy a művészet és a kritikai pedagógia potenciáljainak együttes 
alkalmazásával, a demokrácia fogalmának és működési elveinek a művészet-pedagógiai 
gyakorlatba történő alkalmazását felvesse és alkalmazza. A Művészek az iskolában keretén belül 
2014-ban két iskolai program jött létre, amelyeket 2015 folyamán kerültek bemutatása a tranzit.hu-
ban.  

2014-ban újra meghirdettük a Művészek az iskolában programra való nyílt pályázatot, amelyben a 
2015-es iskolai évben megvalósuló projektekre tettek javaslatot a pályázók. A pályázat két nyertes 
projektje: a Ptah Színház Színházat a falra! című projektje, valamint László Gergely, Major Virág, 
Váradi Emese CSÜTÖRTÖK DU projektje.  
 

A 2014-as Művészek az iskolában projekt bemutatója: Vizuális- és környezetkultúra 
munkacsoport 

2015. március 6.  

2014-ben a Művészek az iskolában keretében a Vizuális- és környezetkultúra munkacsoport a 
Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium (Magyar Képzőművészeti Egyetem) és az Építész 
Szakkollégium (Budapesti Műszaki Egyetem) hallgatóinak együttműködéséből jött lére. Az 
iskolákban tartott tartott foglalkozások sorén egy-egy közösségi kérdést igyekeztek körüljárni a 
diákokkal, amelyek témái a városi tér - szubjektív várostérkép, a köztéri emlékművek - 
emlékműtervezés, egy átalakulás előtt álló osztályterem és a kör mint csoportalakzat voltak. 

A bemutató témája a vizuális- és környezetkultúra oktatásának alternatív megközelítési 
lehetőségei voltak, továbbá a foglalkozások dokumentációja is bemutatásra került, valamint 
lehetőség nyílt kipróbálni egy, a csoport által fejlesztett rajzeszközt is. A projekthez kapcsolódóan 
egy magyar és angol nyelvű kiadvány is megjelent, 1000 példányban. Tervezete és szerkesztette: 
Barna Orsolya, Dányádi Sára, Pálinkás Bence György.  

A projektben résztvevő iskolák: Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Neumann János 
Számítástechnikai Szakközépiskola, Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló 
Gimnázium 
A munkacsoport tagjai: Barna Orsolya, Dányádi Sára, Esze Dorka, Molnár Eszter, Pálinkás 



Bence György, Sarbak Klára, Tüdős Panka, Zsámboki Miklós 
Projektvezető: Barna Orsolya 

A 2013-as Művészek az iskolában projekt bemutatója: Mécs Miklós KORREKCIÓS OSZTÁLY 
című projektje  
 
2015. szeptember 1.  

2014-ban a Művészek az iskolában keretében Mécs Miklós az esztergomi Dobó Katalin 
Gimnáziumban valósította meg a projektjét. A félév során a művész a gimnázium egyik termébe 
költözött és különböző akciókon keresztül lépett kapcsolatba az diákokkal.  
 
 
DÍJAK 

Katalizátor-díj 2014 
2.000.000 Ft a szakmai minimumért 

2014. december 19 – 2015. február 23.  

A Katalizátor-díj 2014 teljesen átalakult, amikor az önkormányzatiság és a szakmai minimum 
hívószavakra reflektáló projekt-terveket vártunk. A tranzit.hu így nem meglévő projekteket díjazott, 
hanem új, modellértékű projektek létrejöttét ösztönözte. Beépítve a témafelvetésbe és a döntési 
folyamatba a képzőművészeti szcéna szakmapolitikai öntudatát segítő tranzit.hu Akciónapok 
tanulságait is, továbbá folytatva az ezt megelőző évben elindult részvételi eljárást, az érdeklődők 
és a résztvevők közösen döntötték el fórumokon és workshopokon, hogy mely projektek juthattak a 
megvalósítást segítő forráshoz. A nyílt pályázaton beérkezett javaslatokat 2014. december 19-én a 
pályázó művészek röviden ismertették projektötletüket egy részvételi fórum keretén belül, amelyen 
a jelenlévők szavazással öt projektet juttattak tovább. 2015. januárjában a továbbjutók egy zárt 
workshopon vettek részt. A folyamat következő lépéseként a művészek ötleteiket szakértők 
bevonásával projektjavaslattá fejlesztettek. Az eredeti kiírás tétje 2.000.000 forint volt, azonban a 
művészek az átadót megelőző workshop és kollektív gondolkodás során úgy döntöttek, nem 
versenyeznek a teljes összegért, hanem 1.000.000 forintot egyenlő arányban elosztanak egymás 
között. Arról, hogy a fennmaradó 1 millió forintból az egyes projektek milyen arányban 
részesülhettek, a közönség a Trafóban 2015. februárjában bemutatott projektprezentációk után 
szavazással döntött. 

Nyertes projektek: Bajusz Orsolya az öngyarmatosítás témájához kapcsolódóan Státuszromboló 
workshopot tartott 2015. december 10-én. A workhsop performatív módon járta körül a szakmai és 
a személyes siker feltételévé vált önkultiválás toposzainak megélt dimenzióit, avagy azt, ahogyan 
a kortárs művészet módszerei is az önmagunkon tett erőszak, az önmagunkkal kötött 
kompromisszumok eszközeivé válnak, illetve hogy ez a fajta kényszer mennyire és hogyan 
kapcsolódik össze a szakmai és a személyes siker feltételeinek való megfeleléssel. A workshop 
tanulságait a művész a tranzitblogon januárban megjelenő cikksorozatában dolgozza fel. Beöthy 
Balázs és Keserue Zsolt Barátok szobái projektje lakáskiállítások sorozatát vetette fel, amely 
három szereplő, a lakástulajdonos, a művész és a kurátor együttműködéséből jön létre 
(folyamatban). A Közelítés Művészeti Egyesület Re-locate / áthelyezve projektje valósult meg 
2015. december 3-án Művészetaktivisták című kerekasztal-beszélgetés formájában a Képzelt 
közösségek, magánképzetek | Privát nacionalizmusa című kiállításhoz kapcsolódva a Kiscelli 
Múzeumban. Résztvevők: Csoszó Gabriella (H), Nikita Kadan (UA), Tomáš Rafa (SK), és Selda 
Asal (TR), a moderátor Nagy Gergely volt. Továbbá a Re-locate keretében Pécsett két workshop is 
megrendezésre került, 2015. december 4-én Nikita Kadan és 2015. december 11-én Csoszó 
Gabriella részvételével. Szűcs Teri és Szabó Péter Közösségi pénzügyek művészeti 
munkásoknak projektje párbeszédet kezdeményez a művészeti dolgozók magyarországi 
helyzetéről, jó közösségi művészetfinanszírozási gyakorlatokat és kritikai attitűdöket is bemutatva. 
A projekt egy online weboldalként és forrásként valósult meg, 12 interjúval és egy összefoglaló 
tanulmánnyal http://www.artworkerstoday.hu. Tulisz Hajnalka Residence Ybusz projektje egy 
pályázat formájában hirdette meg egy lakókocsival történő utazás lehetőségét, amelyhez a projekt 
biztosította a járművet. A nyertes Trepszker Lilla javaslata volt, amelyet egy zsűri (Fajgerné Dudás 

http://www.artworkerstoday.hu/


Andrea festő-, Szalay Péter szobrász-, Tulisz Hajnalka intermédiaművész választott ki.  

 
 
EGYÉB PROJEKTEK ÉS PROGRAMOK 
 
 
Béke 12 szereplővel 
Tervjáték a Trianoni Békeszerződésről. Az Emlékek háborúja programsorozat részeként 

2015. április 17 – 18.  
 
A tranzit.hu Emlékek háborúja című projektjének részeként hét középiskolai történelemtanár és öt 
művészeti szereplő részvételével, Kispál Gergely (színművész) és a Tehnica Schweiz 
közreműködésével játszottuk újra a Trianoni béketárgyalást a Planpolitik által kidolgozott tervjáték 
alapján. A részvételre egy felhíváson keresztül lehetett jelentkezni. A tervjáték abból a célból jött 
létre, hogy a magyarországi emlékezetpolitikai kérdések megvitatásához egy részvételi formát 
találjunk. A tervjáték mint forma egy olyan szerepjáték, amelyben a résztvevők egy pedagógiai 
célzattal leegyszerűsített döntéshelyzetet játszanak el. Ez a módszer a cselekvő tanulást szolgálja 
és a problémamegoldó oktatás szemléletét követi. A tranzit.hu a berlini Planpolitik csoport Párizs-
környéki Békekonferencia újrajátszására kifejlesztett tervjátékot adaptálta néhány fontos 
módosítással. Míg az eredeti játék a nagyhatalmak, az Antant és a vesztes Központi hatalmak 
ellentétére koncentrált, valamint a játékosok eltérő valós és szerepbeli nemzetiségének 
feszültségére épített, a mi tervjátékunk a közép-kelet európai régióra fókuszálva a nemzetállam 
definícióinak problémáival, ellentmondásaival foglalkozott. Minden résztvevő magyar volt, de 
különböző szakmai háttérrel és nemzeti identitással közelítettek a témához, viszont ezeket a 
különbségeket összemosta a játék szelleme, amiben egyenlően osztoztak.  

A projektben közreműködött a Technica Schweiz (László Gergely, Rákosi Péter) művészcsoport 
is, akik a kétnapos játék színrevitelét és dokumentációját tervezték meg. A játékot dokumentáló 
film a tranzit.hu és a Tehnica Schweiz együttműködésében jött létre. 
Kurátorok: Hegyi Dóra, László Zsuzsa 
Projektmenedzser: Leposa Zsóka 
Tanácsadó, a játék moderátora: Kispál Gergely 
A tervjáték résztvevői:Baracs Nóra, történelemtanár, Pécs; Barta Géza, történelemtanár, Vári 
(Ukrajna); Burkus Beáta, történelemtanár, Csap (Ukrajna); Farkas Róbert Tamás, történelemtanár, 
Pécs; Frei Miklós, történelemtanár, Budapest; Liszka Tamás, médiaművész, Budapest; Menyhért 
Anna, iró, irodalomkritikus, Budapest; Miklós Szilárd, képzőművész, Budapest és Kolozsvár 
(Románia); Módos Csaba, történelemtanár, Budapest; Mucsi Emese, független kurátor, 
szerkesztő, Budapest; Neuberger Eszter, újságíró, Budapest; Salamon Júlia, kurátor, Budapest; 
Zsigmond Zsolt, történelemtanár, Budapest 

A tervjáték dokumentációja itt megtekinthető: https://vimeo.com/128430858.  

 

IMAGINATION/IDEA. The Beginning of Hungarian Conceptual Art. The László Beke 
Collection, 1971 
Könyvbemutató és beszélgetés Bécsben  

2015. április 8.  

A könyvbemutató bécsi Secessionban került megrendezésre, német nyelven.  

Beke László 1971-ben felhívást intézett művészekhez, amelyben azt kérte, hogy a MŰ = az 
ELKÉPZELÉS DOKUMENTÁCIÓJA témában küldjenek részére dokumentumokat. Így jött létre 
Beke egyedülálló gyűjteménye a magyar konceptművészet első darabjaiból, melyek évtizedekig 
csak egyénileg, iratmappákban voltak megtekinthetők, így a kollekció par excellence konceptuális 
kiállításként működött. Csak a kétezres évektől jelent meg egyre több hazai és nemzetközi 
kiállításon, és végül könyv formájában is. Az ELKÉPZELÉS 2008-as, magyar nyelvű fakszimile 
kiadása után (Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesült – tranzit. hu, Budapest), a kötet a tranzit. hu 
kiadásában és a svájci JRP|Ringier terjesztésében most már angol fordításokkal kiegészítve is 

https://vimeo.com/128430858


olvasható. Az angol nyelvű kiadást Szakács Eszter Beke Lászlóval készített 2014-es interjújával és 
a résztvevő művészek aktualizált életrajzi és nemzetközi bibliográfiai adataival egészítettük ki. 

A beszélgetés résztvevői: Georg Schöllhammer (kritikus, kurátor, tranzit.at, Springerin, Bécs), 
Beke László (művészettörténész, Budapest), Hegyi Dóra (kurátor, tranzit.hu, Budapest) 

 
Alexandra Pirici & Manuel Pelmus: „Az arc eltűnő zenéje” (Mieko Shiomi) újrajátszva 
(folyamatos akció) 
A tranzit.hu az OFF-Biennále Budapesten  

2015. ápilis 25 – 26.  

Alexandra Pirici és Manuel Pelmus festmények, szobrok, installációk és a művészettörténethez 
köthető események és helyzetek eljátszásával hozzák létre immateriális munkáikat. A munkáikban 
közreműködő performerek hétköznapi ruhát viselnek, kizárólag testükkel és hangjukkal dolgoznak. 
A bukaresti művész páros a tranzit.hu felkérésére egy folyamatalapú akciót valósít meg az OFF-
Biennále Budapest alkalmával, amelyben a japán származású művész, Mieko Shiomi fluxus 
akcióját, Az arc eltűnő zenéjét (1966) ismételték meg/idézték fel. 

 

IMAGINATION/IDEA. The Beginning of Hungarian Conceptual Art. The László Beke 
Collection, 1971 
A tranzit.hu az OFF-Biennále Budapesten - Könyvbemutató és beszélgetés angol nyelven 

2015. május 7.  

A könyvbemutató alkalmából Beke László Klaus Grohval beszélgetett, aki többek között az If I had 
a mind ... (Ich stelle mir vor …) című meghatározó 1971-es koncept és projekt-művészeti antológia 
és az Aktuelle Kunst in Osteuropa szerkesztője. Az utóbbi, 1972-es könyvben minden művész – az 
ELKÉPZELÉSHEZ (IMAGINATION/IDEA) hasonló módon – papírlapra komponált művekkel 
szerepelt. 

A beszélgetés résztvevői: Beke László (művészettörténész, kurátor, Budapest) és Klaus Groh 
(művész, művészettörténész, művészetoktató, Edewecht) 
A beszélgetés moderátorai: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Szakács Eszter, a kötet szerkesztői 

 
Választott család - Új, hosszú tavú, tematikus program keretében műhelysorozat indult Szil 
Péter terapeutával, Pszichológiai újrahasznosítás címmel 
 
Első esemény: 2015. május 9., második esemény: 2015. november 7.  
 
Pszichológiai újrahasznosítás, avagy van-e felnőtt lét, amely nem szemétkedik a gyerekekkel? 
Olyan kultúrában nőttünk, növünk fel, amelyben felnőtté válni túlságosan is gyakran annyi, mint 
elfelejteni mindazt, amire gyerekkorunkban megesküdtünk, hogy nem tesszük majd a kicsikkel, 
amikor mi is nagyok leszünk. Az emberi lény sérülékeny ökológiai rendszer. Ránk is vonatkozik az 
elv, hogy bár nem minden szemét, ami hulladék, ha a bennünk, a nemzedékek során 
felhalmozódott pszichológiai maradványok szétválogatatlanul szétszóródnak, megrontjuk a jövő 
nemzedékek környezetét is. Ebben a négy, önálló alkalomból álló sorozatban, az újrahasznosítás 
alapelveit alkalmazva, a hallgatóság aktív részvételével jártuk körbe a pszichológiai hulladék 
keletkezésének főbb területeit (otthon, iskola), a hulladékkezelés különböző módozatait 
(pszichológiai irányzatok) és a megelőzés lehetőségeit (egyenlőségen alapuló társas és társadalmi 
kapcsolatok, együttélési formák). A két műhelyfoglalkozás témája: Az eredeti család: sorscsapás 
vagy esély? és Iskola-otthon-élet: a tanulás nem egyenlő a tanítással.  

A tranzit.hu 2015-16 folyamán Választott család – privát utópiák hosszú távú program keretében a 
családhoz, a társadalom legkisebb egységéhez kapcsolódó modellekkel és normákkal foglalkozik. 
Beszélgetések, workshopok, kiállítások és filmvetítések formájában, többféle közönséget 
megszólítva, különböző szakterületek felől járjuk körbe, hogyan jönnek létre és lesznek 
uralkodóak, és hogyan bomlanak fel a család fogalmát és működését meghatározó normák. 



Szeretnénk diskurzust kezdeményezni a családot övező problémákról, és a megoldást kereső 
alternatív formákról és gyakorlatokról.  

 
Repedés a történelem múzeumán. Itt jön be a jövő? 
tranzit.hu konferencia és nyilvános FORMER WEST szerkesztőségi ülés  

2015. május 13 – 14.  

Az angol nyelvű konferencia és a nyilvános szerkesztőségi ülés a történelem és az emlékezet 
változó értelmezéseivel foglalkozott, azzal a folyamattal, ahogy a múzeumok, emlékművek, 
emlékhelyek, a múlt újrajátszásai, a revizionista historiográfia és az egymással versengő traumák, 
mint Magyarországon a holokauszt és Trianon, politikai csataterekké válnak. Ezeknek a vitáknak, 
nemcsak itt, hanem a nemzetközi színtéren is, a jövő helyett a múltról alkotott képzelet ellenőrzése 
a célja. A konferencia résztvevői elméleti állásfoglalások mellett az emlékezetpolitika helyi és 
nemzetközi aktuális kérdéseivel kapcsolatban a művészeti gyakorlatok és a művészet 
intézményeinek emlékezet-formáló szerepével is foglalkoztak.  

Résztvevők: András Edit (művészettörténész, kritikus, Budapest), Inke Arns (kurátor és író, 
Berlin/Dortmund), Boris Buden (író, kultúrakutató, fordító, Berlin), Tony Chakar (építész és író, 
Bejrút), Jodi Dean (író és politológus, Genf, New York), Gróf Ferenc (művész, Párizs), Daniel 
Lazare (író, politológus, New York), Mélyi József (művészettörténész, kritikus, Budapest), Rastko 
Močnik (szociológus, irodalomtudós, fordító és aktivista, Ljubljana), Vjeran Pavlakovic (történész, 
Rijeka), Andrew Ryder (író, újságíró, Budapest), Jonas Staal (művész, Rotterdam), Tamás Gáspár 
Miklós (filozófus és író, Budapest), Tompa Andrea (színikritikus, író, Budapest), Toronyi Zsuzsanna  
(muzeológus, Budapest), Jelena Vesić (független kurátor, író, Belgrád), Wessely Anna 
(művészettörténész, szociológus, Budapest) 

Művészeti intervenció az előadótérben: Gróf Ferenc  

Filmvetítések: Neïl Beloufa, KissPál Szabolcs, Magyar Dezső, Németh Hajnal, Milo Rau, tranzit. 
hu/Tehnica Schweiz 

A konferencia és a nyílt szerkesztőségi ülés a FORMER WEST szerkesztői, Boris Buden, Maria 
Hlavajova, Simon Sheikh és Wietske Maas  projektmenedzser, valamint a tranzit. hu kurátorai, 
Hegyi Dóra, László Zsuzsa és Leposa Zsóka projektmenedzser együttműködésében jött létre. 

A konferenciához kapcsolódóan egy, a programot tartalmazó brossúra is megjelent 200 
példányban, angol nyelven. A posztert/borítót Mevis & Van Deursen, a brossúrát Bogyó Virág 
tervezte.  

Az Emlékek háborúja programsorozat a FORMER WEST Culminating Phase: Edits, Annotations, 
Proposals című projektjének a része, amelyet az Európai Unió Creative Europe programja 
támogat. 

 

A tranzit.hu a 2015-ös Bánikót Fesztiválon. Csakoda csoport: Helyi járat 

 
2015-ben ötödször vett részt a tranzit.hu a Bánkitó Fesztiválon, amelyre Csakoda csoportot hívta 
meg. A Csakoda művészcsoport 2011 óta járja Magyarország kistelepüléseit azzal a céllal, hogy a 
kortárs művészetről folyó párbeszédet az abból gyakran kirekesztett közösségek felé is 
kiterjessze. Helyi járat című projektjük a lokalitás fogalmának, illetve a helyiek elnevezés 
jelentéstartományának vizsgálata köré szerveződött. Helyszínül Bánk használaton kívüli 
vasútállomását választották, melynek helyiségeit az utazásaik során megjárt vasúti teleházak és 
várótermek mintájára alakították ki, és amely a csoport által üzemeltetett hajtánnyal volt 
megközelíthető a fesztivál ideje alatt. 
 
A projektben résztvevő művészek: Bálint Bence, Bogyó Virág, Dés Márton, Keresztesi Botond, 
Keresztes Zsófia, Menyhárt Norbert, Murányi Mózes Márton, Szigeti Árpád, Szőke Gáspár, Trapp 
Dominika 
Közreműködött: Vándor Csaba 



Projekt koordinátor: Muskovics Gyula 
 
A projekthez kapcsolódóan, 400 példányban egy magyar nyelvű újság/kiadvány jelent meg.  
 
 
KUTATÁS 
 
Párhuzamos kronológiák. Kelet-európai kiállítás-archívum 
 
2015-ben új szerzőket kértünk fel a kelet-európai régiót tárgyaló kronológiák szerkesztésére: 
Tomas Pospiszylt és Pavlina Morgnanovát cseh, Vera Laufot (GfZK) kelet-német, Raluca Voineát 
(tranzit. ro) román, valamint és Natasa Peterzin-Bachalez-t és Bojana Piskurt szlovén művészeti 
események összeállítására.  
 
A projektre a következő, jelentős weboldalak hivatkoztak 2015-ben:  
http://cead.space/index.php 
http://www.aktionskunst-jenseits.de/en/ 
http://guides.library.georgetown.edu/ 
And reviewed by two magazines: 
http://notasyreflexiones.com/yelena-kalinsky/ 
http://artmargins.com/index.php/exhibitions-sp-132736512/735-report-on-the-construction-of-
aspaceship- 
module-and-pawe-althamer-the-neighbors-at-the-new-museum-new-york 
 
A weboldalnak 2015-ben 1,806 visszatérő látogatója, 8,977 új látogatója, és 14,470 megtekintése 
volt.   
 
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. A projekt első 
fázisában a magyar-angol nyelvű, online, mindenki számára hozzáférhető szótárban a 
projektmunkacsoport az 1990-es évek óta folyamatosan bővülő nemzetközi kurátori-kortárs 
művészeti diszkurzusban leggyakrabban használt, ám korántsem egyértelmű fogalmak 
értelmezésére és magyar fordítására tett kísérletet. 2014-ben elkezdődött a projekt második 
fázisának kifejlesztése, amelyben a kelet-európai régióban megjelenő kurátori gyakorlatok 
kerülnek a fókuszba.  

A 2015-ben publikált szövegek az elmúlt 20-25 évben megvalósult kiállításokat és projekteket 
bemutató példák a nemzetközi kurátori diszkurzus, illetve a globalizált kortárs művészeti világ, a 
szótárban már körülírt fogalmainak értelmezéséhez kívánnak további – egy lokális perspektívából 
megfogalmazott – szempontokat nyújtani. Jelenleg az esettanulmányok túlnyomó része a szótár 
munkacsoport (Beöthy Balázs, Erőss Nikolett, Frazon Zsófia, Lázár Eszter, Szakács Eszter) által 
választott és megírt magyarországi példák, így ezekben a szövegekben a hazai gyakorlatokból 
kiindulóan olvashatunk reflexiókat a nemzetközi diszkurzusról és helyenként a fogalmak domináns 
értelmezéstől eltérő gyakorlati változatokat. 2015 márciusában egy tranzit.hu Művészetelméleti és 
gyakorlati szabadiskola keretében vetettük fel a tágan értelmezett kelet-európai régióban, illetve 
Európa „keleti” és „nyugati” felén jelenlévő kurátori és kortárs művészeti gyakorlatok kapcsolódási 
pontjainak feltérképezését. Ennek a kutatásnak az első lépéseként a Szabadiskolára meghívott 
külföldi résztvevők közül Saša Nabergoj és Emily Pethick és Magda Radu szövegeit is publikáltuk.  

 
Szerkesztő: Szakács Eszter (tranzit.hu)  

http://tranzit.org/exhibitionarchive/


 
Weboldal: http://tranzit.org/curatorialdictionary/ 
 
 
KIADVÁNYOK/PERIODIKÁK:  
 
 
War of Memories. A Guide to Hungarian Memory Politics 
 
2015. május  
 
A kötet a tranzit.hu emlékezetpolitikai projektjének részeként jött létre. Az Emlékek háborúja projekt 
azt vizsgálja, hogy az emlékezetpolitika aktuális kérdései hogyan jelennek meg a művészeti 
gyakorlatban és a művészet intézményeiben, térképeken, emlékművekben, és a kultúra 
intézményeiben. Kiadványunkban arra törekedtünk, hogy a külföldi, magyarul nem olvasó 
érdeklődők az itt bemutatott esettanulmányokon, interjúkon, képesszéken keresztül bepillantást 
nyerhessenek a magyarországi emlékezet-kultúrát meghatározó vitás kérdésekbe. A történelmi 
események sorából a trianoni döntést és az arra való emlékezést helyeztük fókuszba, de a 
diskurzusból szükségszerűen kihagyhatatlan a Holokauszt emlékezete, és a történtekért való 
felelősségvállalás égető kérdése. 
 
Szerzők: Hegyi Dóra, Leposa Zsóka, Sinkó Katalin et al. 
Szerkesztők: Hegyi Dóra Hegyi, László Zsuzsa, Leposa Zsóka 
Fordította: Laki Júlia Laki, Orbán Katalin Orbán, Szakács Eszter 
Kiadó: tranzit.hu 
Design: Bogyó Virág 
Város: Budapest 
Év: 2015 
Oldalszám: 167 
ISBN/ISSN: 9789631223972 
 
 
 
tranzit.blog.hu 
 
2007 óta működő, hetente többször frissülő vizuális kultúra online fórum. 2013 október óta a 
tranzitblogot Muskovics Gyula kurátor és kritikus szerkeszti, aki új szerkesztői irányokat vezetett 
be. Több cikk jelent meg a kultúrpolitikáról és a kortárs művészet jelenlegi, hazai helyzetéről, 
valamint a tranzit.hu eseményeit bemutató, dokumentáló, kontextualizáló szövegeket is 
publikáltunk 2015-ben. Mindeközben a nemzetközi tendenciákat, gyakorlatokat, elméleteket és 
stratégiákat elemző és ajánló cikkek is megjelentek. 2015-ben megindult új weboldal tervezése, 
amelynek eredményeként 2016. januárjában elindult a tranzitblog.hu oldal.  

A cikkek száma 2015-ben: 79 

A letöltések száma 2015-ben: 96 223 

Letöltések/megtekintések napi átlaga: 1,59 

 

Weboldal: http://tranzitblog.hu/ 

 
Nemzetközi és magyar szakmai kapcsolatok 
 
Az Egyesület a 2015-es év folyamán nyolc, a fentiekben már említett nemzetközi projektben vett 
részt: A közösségi pedagógia erőterei – Kreativitás-gyakorlatok és a Babi Badalov: Költői 
aktivizmus című kiállításokban; két, a Művészetelméleti és gyakorlatik szabadiskola keretében 
rendezett workshopban (A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára: Esettanulmányok című és 
Artur Żmijewskivel művésszel tartott worskhop), a Béke 12 szereplővel tervjáték adaptációjában, 

http://tranzit.org/curatorialdictionary/
http://tranzitblog.hu/


az IMAGINATION/IDEA. The Beginning of Hungarian Conceptual Art. The László Beke Collection, 
1971 című könyv bemutatóján (a bécsi Secessionban és az OFF-Biennále Budapesten), Alexandra 
Pirici & Manuel Pelmus „Az arc eltűnő zenéje” (Mieko Shiomi) újrajátszva akciójában, illetve a 
Repedés a történelem múzeumán. Itt jön be a jövő? című nemzetközi nyilvános FORMER WEST 
szerkesztőségi ülés és tranzit.hu konferenciában, amely a FORMER WEST Culminating Phase: 
Edits, Annotations, Proposals című projektjének része, melyet az Európai Unió Creative Europe 
programja támogat. 

 
A tranzit.hu több projektjében támogatta a hazai kortárs művészeti színtér párbeszéd- és 
közösségteremtését (tranzitblog, Katalizátor-díj), illetve több oktatási és fejlesztőprogramot kínált a 
résztvevőknek és az érdeklődő közönségnek (Művészek az iskolában, Pszichológiai 
újrahasznosítás műhelysorozat).  
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