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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. 
 
2010 
Az Elnökség szükség szerint, de alapvetően negyedévente ül össze. 2010-ben 3 elnökségi ülés 
volt. 
 
Az Egyesület alapvetően közhasznú kulturális tevékenységet folytat. Közhasznú beszámolót a 
törvényben meghatározott módon teszi közzé az Egyesület. 
Számviteli beszámoló 
 
Az Egyesület számviteli beszámolója az Egyesület honlapján elérhető. 
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Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
Az Egyesület a 2010-es évben az Erste Stiftungtól 35.187.100 Ft támogatást kapott melyet a 
számviteli beszámolóban foglaltak szerint fordított szakmai programjainak és működésének 
folytatására. 
 
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás 
 
Az Egyesület a 2010-es év folyamán a Nemzeti Civil Alapprogramtól 500.000 forint 
működési támogatásban, a Nemzeti Kulturális Alaptól 400.000 (Labor együttműködés) forint 
szakmai támogatásban részesült. 
 
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
 
Projektek 
 
Kutatás 
 
 Art Always Has Its Consequences  
Az Európai Unió által támogatott két éves kutatási projekt négy nemzetközi partner Muzeum 
Sztuki Lodz (Magdalena Ziolkowska és Katarzyna Sloboda), kuda.org (Branka Curcic); és 
What, How & for Whom/WHW (Ivet Curlin, Natasa Ilic, Sabina Sabolovic, és Ana Devic), 
tranzit. hu (Dóra Hegyi és Zsuzsa László) együttműködése révén jött létre. A projekt címe „A 
művészetnek mindig van következménye”, Mladen Stilinovic 1984-es “Footwriting”című 
szövegéből származik, a művészet és valóság kapcsolatának kutatására utal. A projektnek 
önálló weboldala tartalmazza a két év teljes dokumentációját http://www.artalways.org/. 
2010-ben a zárókiállítás valósult meg, illetve két publikáció jelent meg (Art Always Has Its 
Consequences záró kiállítás katalógusa a partnerek közös szerkesztésében; és Art Always Has 
Its Consequences. Artists’ Texts from Croatia, Hungary, Poland, Serbia a tranzit.hu 
szerkesztésében). A záró kiállítás májusban, a zágrábi Kortárs Művészeti Múzeumban került 
megrendezésre.  
Kiállító művészek:  
Erdély Miklós és Maurer Dóra (Kreativitási gyakorlatok); Goran Dordevic, Erdély Miklós, 
Fogarasi András, Guerilla Art Action Group, Hajas Tibor, Sanja Ivekovic, David Malkjkovic, 
Dimitrije Basevic Mangelos, Vlado Martek, Piet Mondrian, Ciprian Muresan, Deimantas 
Narkevicius, Andreja Kuluncic, Novi Kollektivizam, Andrzej Partum, Gyula Paurer, Tomo 
Savic-Gecan, Mladen Stilinovic, Sean Snyder, Tamas StAuby, Balint Szombathy, Milan 
Trenc, Ultra-red 
Kurátorok: Dóra Hegyi és Zsuzsa László (tranzit. hu), Magdalena Ziolkowska és Katarzyna 
Sloboda (Muzeum Sztuki Lodz), kuda.org; és What, How & for Whom/WHW. 
 
Oktatási projektek 
 
Művészetelméleti és Gyakorlati Szabadiskola  
1-2. A karslruhei Badischer Kunstvereinban  a tranzit. hu oktatási és 
művészetközvetítéssel foglalkozó projektje, a Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola is 
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helyet kapott. A magyar művészek és elméleti szakemberek által tartott előadások és 
workshopok a kiállítás által felvetett gondolatok behatóbb tanulmányozását szolgálják. 
Az IMPEX kortárs képzőművészeti szolgáltató képviseletében Katarina Sevic és Kálmán Rita 
a német kontextussal vetette egybe és mutatta be az elmúlt húsz év budapesti független 
művészeti helyszíneit (2010. május 18.) 
 Páldi Lívia kurátor a Balázs Béla Filmstúdióban készült filmeket feldolgozó kiállításának 
metodologiáját mutatta be, lehetőséget nyújtva a rendszerváltozás előtti időszak 
filmgyártásának elmélyültebb értelmezéséhez. Hock Bea esztéta és kurátor az előadásában a 
társadalmi nemi szerepek és filmkészítés viszonyát taglalva a magyar filmgyártás második 
világháborút követő időszakára jellemző nőértelmezésekről beszélt (2010. június 18.).  
3. A kontextus függvényében A pozicionálás, az értelmezés, a fordítás és az átértékelés 
kérdései - Angel Judit előadása és szemináriuma Berlinben, Galeria Plan B-ben. 2010 
december. A román és a magyar művészet szcénában egyaránt aktív művészettörténészként és 
kurátorként Angel Judit a kiállítás-rendezéssel kapcsolatos kérdésekről beszélt tapasztalatai 
alapján az elmúlt évtizedek kortárs román és magyar művészete elemzésének, 
értelmezésének, pozicionálásának és (át)értékelésének összefüggésében. 
4. Szerződés az ember és a számítógép között – Judith Hopf  szemináriuma, Budapesten a 
Laborban, amit a német képzőművész 2010 decemberében tartott. A szeminárium inspirációt 
a (politikai) függetlenséggel foglalkozó szövegek hagyományából, különösen Jacques 
Ranciere a „tudatlan iskolamester” –hez kapcsolódó gondolatokból merített, abból a 
gondolatból indult ki, hogy csak a „művészet” tanítható a szó konvencionális értelmében (más 
azonban nem). 
 
Díjak 
 
Katalizátor-díj 
A tranzit.hu 2010-ben képzőművészeti díjat alapított. A Katalizátor-díj olyan személyeket, 
projekteket, kezdeményezéseket kíván értékelni, amelyek közvetve vagy közvetlenül hatással 
vannak a kortárs képzőművészeti élet működésére – progresszív tartalmi vagy formai 
megoldásokkal járulnak hozzá a művészet bemutatásához, megvitatásához és közvetítéséhez. 
2010 díjazottjai: Várnagy Tibor, a Liget Galéria vezetője és Török Adrien a Crosstalk 
videopresentations nevű projekt kurátorai voltak. A díjat Beöthy Balázs tervezte, és szakmai 
zsűri ítélte meg (tagok: Maurer Dóra, Beöthy Balázs, Frazon Zsófi, Maurer Dóra, Polyák 
Levente, Katarina Sevic, Süvecz Emese, Varga Rita).  
 
 
Beszélgetések, rendezvények 
 
Könyvtér a Labor-ban 
 
A Könyvtér projekt a négy intézmény által működtetett (Fiatal Képzőművészek Stúdiója 
Egyesület, Magyar Képzőművészeti Egyetem C3 Kommunikációs és Kulturális Központ, 
valamint a tranzit.hu) V. kerületi Labor nevű kiállítóhelyén került megrendezésre havi 
rendszereséggel nyolc hónapon keresztül. A kiállítótérben elhelyezett dizájn polc 
installálásával indult az eseménysorozat 2010 februárjában. A Könyvtér olyan hiánytpótló 
kiadványokgyűjtőhelye, mely tematikák hiányoznak, vagy alulreprezentáltak a 
felsőoktatásban, szakkönyvtárakban. Budapesten megtartott nemzetközi szemináriumok 
readerei, művészkönyvek fanzine-ok képezik a gyűjtemény részét. Tematikailag és formailag 
a városzszociológiától a kurátori tudományokon át, katalógusoktól a vizuális kultúrával 
foglalkozó elméleti folyóiratokig bezárólag gyűjt a Könyvtér különféle anyagokat, mely heti 
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két alkalommal szabadon látogatható volt a 2010-es év folyamán. A könyvtárgyarapítás 
mellett programokat is szervezett a négy egyesület, melyben a tranzit.hu elindította ún. Privát 
Könyvtár sorozatot. Ennek keretében különféle társművészetek képviselői mutattak be 
házikönyvtárukból válogatva képzőművészet szempontjából fontos kiadványokat (2010-ben 
vendég volt: Ambrus Mária építész). Mindezek mellett az Egyesület folyóirat esteket 
(AnBlokk és Magyar Lettre Internationale) is szervezett. Könyvbemutatóra is sor került a 
Könyvtérben: az IMPEX Kortársművészeti Szolgáltató a Nem kacsák vagyunk a tavon, 
hanem hajók a tengeren című, alternatív kulturális kezdeményezéseket egybegyűjtő 
kiadványát mutatta be a Könyvtér-ben 2010 júniusában. 
 
Tranzitblog offline 
 
Az Egyesület vizuális kultúra blogjának offline eseménye 2010-ben is folytatódott. 2010-ben 
Somlyódy Nóra a pécsi Európa Kulturális Főváros projektről készülő könyvéről Polyák 
Leventével és Süvecz Emesével beszélgetett, valamint nyílt szerkesztőségi ülést tartott 2010 
márciusában az aktuális szerkesztő bizottság: Hornyik Sándor, Mélyi József, Polyák Levente 
és Süvecz Emese. 
Szakmai programok a Laborban 
 
Agents & Provocateurs & előtte & utána címmel Hock Bea előadása. 2010 júniusában 
Hock Bea mutatta be Zólyom Franciskával közösen kurált kiállítási és kutatási projektjét, amit 
2009 októberében mutattak be a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben. Az előadás utáni 
beszélgetés vendége Timár Katalin művészettörténész, kurátor volt. 
 
Nemzetközi rezidencia program a Laborban 
 
A Vendégtér rezidencia program keretében Budapesten tartózkodó kurátor és képzőművész 
folyamatban lévő munkáikat mutatták be 2010 július-augusztusában. Rezidensek voltak: 
Marina Noronha és Eduardo Guerra valamint a B.L.A.N.K. kollektíva (Johan Gustavsson 
(SE), Laut Rosenbaum (NL)& Twien Wits (NL)). 
 
Kiállítások 
Art Always Has Its Consequences projekt zárókiállítása Zágráb, 2010 májusában került 
megrendezésre. Kiállító művészek: Erdély Miklós és Maurer Dóra (Kreativitási gyakorlatok); 
Goran Dordevic, Erdély Miklós, Fogarasi András, Guerilla Art Action Group, Hajas Tibor, 
Sanja Ivekovic, David Malkjkovic, Dimitrije Basevic Mangelos, Vlado Martek, Piet 
Mondrian, Ciprian Muresan, Deimantas Narkevicius, Andreja Kuluncic, Novi Kollektivizam, 
Andrzej Partum, Gyula Paurer, Tomo Savic-Gecan, Mladen Stilinovic, Sean Snyder, Tamas 
StAuby, Balint Szombathy, Milan Trenc, Ultra-redKurátorok: Dóra Hegyi és Zsuzsa László 
(tranzit. hu), Magdalena Ziolkowska és Katarzyna Sloboda (Muzeum Sztuki Lodz), kuda.org; 
és What, How & for Whom/WHW. 
 
TNPU (szuperintendáns: St.Auby Tamás): 
Létminimum St.andard Projekt 1984 W avagy Ez lett az egysejtűből – St. Auby Tamás 
kiállítása Badischer Kunstverein-ban, Karlsruhe, 2010 áprilisban került megrendezésre. 
Kurátorok: Hegyi Dóra tranzit.hu és Anja Casser Badischer Kunstverein. A kiállítás a 
Karlsruhe Európa Kulturális Fesztivál 2010 keretében valósul meg. A kiállítás központi 
részében a TNPU Létminimum St.andard Projekt 1984 W című, 1974 óta fejlesztés alatt álló 
mono-, mixed-, multi- és intermediális projektjét mutattuk be. 
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Párhuzamos kronológiák. A kiállítások láthatatlan története, tanulmányi kiállítás. 
Badischer Kunstverein-ban, Karlsruhe, 2010 áprilisban került megrendezésre. Kurátorok: 
Hegyi Dóra és László Zsuzsa. Kiállítás design: Kaszás Tamás. A Kunstverein 
Waldstrassensaal nevű termében a Kiállítások láthatatlan története – Párhuzamos Kronológiák 
címmel a tranzit. hu azonos címmel 2009 májusában Budapesten megrendezett 
dokumentációs kiállításából válogatott. Az anyag egy több, kelet-európai országot átfogó 
kutatási projekt része, amely képzőművészeti kiállítások történetével foglalkozott az 1960-as 
évektől a máig terjedő időszakban. Ennek keretében a kiállítás mint a képzőművészeti 
publikáció jellegzetes formája, illetve a kiállítás-eseménynek a közönséghez fűződő viszonya 
volt a kutatás és a kritikai feldolgozás tárgya. 
 
Manifesta 8 - A tranzit.hu a Manifesta 8 kurátori csapatában nemzetközi kiállítást rendezett 
Spanyolországban 2010 október- 2011 januárja között. A Manifesta 8 megszervezésére a 
tranzit.org mellett az Alexandria Contemporary Arts Forum (ACAF) és a Chamber of Public 
Secrets (CPS) kapott meghívást. A Manifesta 8 kurátori csapata az amszterdami központi 
iroda stábjával és a murciai és cartagenai helyi kulturális szervezetekkel szoros 
együttmőködésben valósította meg a kiállítást. Kiállító művészek:  
 
 
 
Nemzetközi és magyar szakmai kapcsolatok 
 
Az Egyesület a 2010-es év folyamán három, a fentiekben már említett nemzetközi projektben 
vett részt: az Art Always Has Its Consequences Európai Unió által támogatott kutatási, 
kiállítási és publikációs projekt; a karlsruhei Badischer Kunstverein-ban megvalósított két 
kiállítás és szabadiskola; valamint a Spanyolországban megrendezett Manifesta 8 biennálé.  
Ezek mellett 2010-ben a tranzit. hu részvételével elindult az Európai Unió által támogatott 
„Recuperating the Invisible Past“ elnevezésű nemzetközi együttműködés, lett (LCCA), litván 
(Nemzeti Galéria), észt (tallini Művészettörténeti Intézet), lengyel (WYSPA) partnerekkel. A 
projekt keretében 2010. novemberében találkozóra került sor Rigában a partnerek között, 
amelyen a 2011-ben megvalósuló programokról egyeztettek, és elketdődött az alprojektek 
megvalósítása. 
Egyéb nemzetközi kapcsolatok 2010-ben: Uqbar, Berlin, Galeria Plan B, Berlin, Judit Hopf 
képzőművész, Berlin,  
 
A tranzit.hu intenzíven részt vett a Labor nevű budapesti kiállítóhely működtetésében, heti 
kétszer biztosította a látogatást, valamint szakmai programokat szervezett a partnerekkel 
(Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Magyar Képzőművészeti Egyetem C3 
Kommunikációs és Kulturális Központ) együttműködésben. 
 
2011. május 30. 


