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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. 
 
2016 
Az Elnökség szükség szerint, de alapvetően negyedévente ül össze. 2016-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 2016-os évben az ERSTE Stiftungtól 49.316.497 Ft támogatást kapott, amelyet a 
számviteli beszámolóban foglaltak szerint fordított szakmai programjainak és működésének 
folytatására. Ebből 15. 046.740 Ft anyagi jellegű ráfordítás, 34.269.757 Ft személyi jellegű 
ráfordítás.  
 
 
 
 
 
 



4. 
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
 
Projektek  
 
 
KIÁLLÍTÁS 
 

Művészeti programtól a kritikai intézményig: történetek a tranzit.hu 10 éves 
tevékenységéből 
Válogatás az archívumból és kiállítás 

 

Időpont: 2016. április 15 –  2016 május 20.  
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit.hu nyitott irodája. 1068 Budapest, Király utca 102. 
 
A Művészeti programtól a kritikai intézményig: történetek a tranzit.hu 10 éves tevékenységéből 
archívum kiállításban az elmúlt 10 év eseményeire reflektáltunk, és a tranzit.hu jövőbeli 
identitásáról kezdeményeztünk beszélgetést. Mit tettünk, mit értünk el, és merre tovább? 
 
A tranzit.hu nyitott irodájában bemutatott hibrid archívum egy számbavétel volt: relikviákból, 
emlékekből, dokumentumokból, videókból és művekből állt, amelyeket tanulmányozásra 
ajánlottunk fel. A kiállításra Hajdu Zsoltot arra kértük, hogy a szcéna szereplőinek személyes 
visszaemlékezései alapján rajzoljon meg történeteket, így a szakmai működés mellett a hétköznapi 
történetek kerülhetnek előtérbe és rögzíthetünk néhány anekdotát az utókornak. Újra ránézhetünk 
a PR csoport 2013 évzárásként megjelent jóslatára a szcéna jövőjét illetően, és bemutattuk Mécs 
Miklós születésnapi ajándékát, amely a tranzit.hu mindent bekebelező kritikalitását firtatja. Tulisz 
Hajnalka koordináta-rendszerrel ábrázolta az „időt" és az időtöltést motiváló 
kapcsolatrendszereket. Továbbá rajzokat válogattunk Fekete Balázs és Horváth Tibor eltérő 
indíttatású közéleti kommentárjaiból, amelyek a tranzit.hu működésének ideje alatt zajló 
eseményekre reflektáltak. 
 
A kiállítás keretében, április 29-én mutattuk be új, angol nyelvű online magazinunkat, a Mezosfera-
t, amely a Negyed7Negyed8 Fesztivál programja is volt egyben.  
 
 
 
A művészi szolidaritás hálózatai - Történetek és kísértetek a „Nemzetközi kiállítás 
Palesztináért”, 1978 nyomában 
kiállítás és szeminárium 
 
Időpont: 2016. június 2 – 2016. szeptember 8.  
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1. 
 
A művészi szolidaritás hálózatai egy archív dokumentumokat bemutató kiállítás volt, mely egy 
1978-as bejrúti nemzetközi művészeti esemény történetének felkutatásából nőtt ki. A tranzit.hu-ban 
bemutatott kiállítás a ’70-es évek nemzetközi antiimperialista szolidaritási mozgalmainak 
miliőjében kibontakozó politikailag elkötelezett művészi és muzeológiai törekvések spekulatív 
elbeszélésére tett kísérletet. A kiállított dokumentumok és elbeszélések a hidegháború időszakába 
kalauzolnak vissza, egy olyan korszakba, ahol nagyhatalmi polarizációk mentén, vagy épp 
ellenükben, a kultúra meghatározó diplomáciai szerepet játszott.  
 
A művészi szolidaritás hálózatai Kristine Khouri és Rasha Salti bejrúti írók és kurátorok több éve 
tartó kutatásának eredménye. A kutatás eredményeit Elmúlt nyugtalanság: Történetek és 
kísértetek a „Nemzetközi kiállítás Palesztináért",1978 nyomában (Past Disquiet. Narratives and 
Ghosts from the International Art Exhibition for Palestine, 1978) címmel Barcelonában (MACBA, 
2015) és Berlinben (HKW, 2016) mutatták be. Ezekből volt látható egy válogatás a tranzit.hu nyitott 



irodájában. A kurátorok kutatása feleleveníti a palesztin ügyet támogató művészeti mozgalom 
olyan nemzetközi párhuzamait, mint a chilei Pinochet rezsim idején szervezett Salvador Allendét 
támogató Ellenállási Múzeum, a Művészet az [dél-afrikai] Apartheid Ellen, az Antifasiszta Festők 
Nemzetközi Brigádja vagy a francia Fiatal Festészet mozgalom. Ezt a válogatást kiegészítette ki 
egy, kifejezetten erre az alkalomra készült összeállítás, amely a ’70-es és ’80-as évekbeli 
magyarországi kulturális diplomácia, az önszerveződő szolidaritási mozgalmak és művészi 
szerepvállalások összefüggéseit dokumentálta, valamint Andreas Fogarasi Hincz Gyula bejrúti 
szereplésére reagáló új munkája is bemutatásra került. 
 
A kiállításhoz kapcsolódóan, 2016. június 3-án és 4-án, egy kétnapos tranzit.hu Művészetelméleti 
és gyakorlati szabadsikolát is szerveztünk Kulturális diplomácia és önszerveződő művészeti 
mozgalmak címmel.  
 
Kurátorok: Kristine Khouri és Rasha Salti 
Meghívott művész: Andreas Fogarasi 
Lokális kutatás, projekt koordinátor: László Zsuzsa 
 
A kiállításhoz kapcsolódan egy magyar-angol nyelvű tárlatvezető jelent meg. Tervezte: Bogyó 
Virág, Bodonyi Panni.  

 
 
A szívünk egy másik ország — A barátság mint alternatíva egy normális világban 
kiállítás, előadások, workshop 
 

Időpont: 2016. június 16 – 2016. július 30.  
Helyszín: FKSE - Stúdió Galéria, 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35. 

 
A szívünk egy másik ország című nemzetközi csoportos kiállítás a barátságban kibontakozó, 
meghitt játékteret mutatta be, ahol a társadalom elvárásaitól, ideálképeitől és normáitól 
elrugaszkodva igazán önmagunk lehettünk.  
 
A kiállítás szerepváltások és csínytevések titokzatos univerzumába engedett bepillantást, amely 
kívül esik a mindenkori politikai kontroll, a törvények, az egyház és a kulturális mintákat 
továbbörökítő család normatív hatáskörén is. Egyúttal rámutat e változatos és személyreszabott 
emberi kötelék felszabadító erejére egy olyan kultúrában, ahol erkölcsi szabályok, intézményesített 
szertartások és a házasság törvényi keretei határozzák meg a szeretet és az intimitás 
megélésének lehetséges módjait. Mindemellett egy olyan, önmagáért való és tiszta kapcsolatforma 
társadalomkritikai lehetőségeit vizsgálja, amelynek résztvevői egyenrangúak, és egymást segítik 
az önmegvalósításban.  
 
A kiállítás feltette a kérdést, lehet-e a barátság életforma, egy identitáskategóriák és nemi 
szerepek feletti queer politika alapja. Ezáltal pedig rámutatott arra, hogy a barátságra 
tekintehetünk úgy is, mint az egyenlőtlen erőviszonyokat megszilárdító heteronormatív társadalmi 
berendezkedés alternatívája. A kiállítás a tranzit.hu Választott család című hosszabb távú kutatási 
projektje keretében valósult meg. 
 
Kiállító művészek: Pauline Boudry & Renate Lorenz, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, 
Elmgreen & Dragset, G. B. Jones & Bruce LaBruce, Rodolf Hervé, Király Tamás, pr csoport, Karol 
Radziszewski, Schmied Andi, Szász Lilla, Ryan Trecartin, Jana Želibská 
 
Kurátorok: Muskovics Gyula és Soós Andrea 
 
A kiállításhoz kapcsolódó programok voltak a a meghirdetett tárlatvezetéseken kívül : Alföldi 
Róbert tárlatvezetése a Budapest Pride programjának részeként (2016. június 30.), Christiane 
Erharter From Judith Butler’s Kinship to Family Queer című performatív előadása angol 
nyelven (2016. július 1.), Anetta Mona Chişa nyilvános előadása és workshopja (július 8-9.), 



Karol Radziszewski: Kisieland (2012) című filmjének vetítés és nyilvános beszélgetés a 
közép-kelet-európai queer művészet lehetőségeiről (2016. július 28.)  
 
A kiállításhoz kapcsolódóan egy magyar-angol nyelvű tárlatvezető is megjelent.  
 
 
 
Kreativitás-gyakorlatok. A közösségi pedagógia erőterei 
Kiállítás Varsóban 
 

Időpont: 2016. június 24 – 2016. szeptember 4. 
Helyszín: a varsói Modern Művészeti Múzeumban Pańska 3, Varsó 

Varsóban mutattuk be a Kreativitás-gyakorlatok. A közösségi pedagógia erőterei című kiállítás 
legújabb fejezetét. A varsói kiállítás képzőművészeti és építészeti példákból kiindulva azt 
szemléltette, hogy a tanulás nyitott és részvételi formái – mint a különböző montázstechnikák, 
mozgásgyakorlatok, utópisztikus építészeti modellek, non-verbális kommunikációs játékok vagy 
közösségi akciók – hogyan serkenthetik a képzeletet és járulhatnak hozzá kísérleti és 
demokratikus közösségek létrejöttéhez. 
 
A kiállítás műveket és történeti előképeket, dokumentumokat mutatott be a következő 
művészek, építészek és elméleti szakemberek munkásságából: Josef Albers, Bak Imre, 
Joseph Beuys, George Brecht, Lygia Clark, Guy Debord, Erdély Miklós, Escuela de Valparaíso, ex-
artists' collective, Robert Filliou és Joachim Pfeufer, Paolo Freire, Yona Friedman, R. Buckminster 
Fuller, Gecser Lujza, Group 143, Oskar Hansen, Hannah Higgins, Ivan Illich, INDIGO csoport, 
Asger Jorn, Paul Klee, Kotányi Attila, Maurer Dóra, Constant Nieuwenhuys, Plágium 2000, Alma 
Siedhoff-Buscher, SIGMA Group, Szentjóby Tamás / St. Auby Tamás, Vas Judit / Mérei Ferenc 
 
A kiállítás a lipcsei Galerie für Zeitgenössische Kunst-ban (2014) és a tranzit.hu nyitott irodájában 
(2015) bemutatott kiállítások folytatása volt.  
 
Kurátorok: Hegyi Dóra, László Zsuzsa  
 
Kiállítás design: Kaszás Tamás 

 

 

Szász Lilla: Pozitív 
tranzit.hu a Bánkitó Fesztiválon 
 

Időpont: 2016. július 14-16  
Helyszín: ABC (Petőfi út 23.); Bánkitó Fesztivál, Bánk 

 

A tranzit.hu 2016-ban Szász Lilla Pozitív című munkáját mutatta be a Bánkitó Fesztiválon. Az 
absztrakt fotónapló egy HIV pozitív nagymama személyes történetébe enged betekintést. Mártát 
férje 16 évvel ezelőtt fertőzte meg a vírussal, és jelenleg aktivistaként a betegséggel kapcsolatos 
tévhitek és sztereotípiák eloszlatását tartja legfőbb küldetésének. A Pozitív képei a HIV és az AIDS 
Magyarországon szinte láthatatlan kérdéskörét egy hétköznapi történet részeként örökítik meg. Ez 
a történet azonban rendhagyó kérdéseket vet fel, többek között a család fogalmával kapcsolatban.  

A kiállítás kapcsolódó programjaként 2016. július 15-én beszélgetést szerveztünk Márta 
részvételével a HIV magyarországi helyzetéről és az aktivizmus működéséről. 

 

 



METASITU: Ökumenopolisz – Az egész világ egy város 
kiállítás, séta, beszélgetések 

 

Időpont: 2016. november 5 –  2016. december 16.  
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1. 

 
A kiállítás a városkutatással, művészeti és kurátori gyakorlatokkal foglalkozó athéni bázisú 
nemzetközi METASITU csoport kutatási témájának és tevékenységének áttekintésébe nyújt 
bepillantást. Kutatásuk középpontjában a globális neoliberalizmus és a nacionalista törekvések 
bonyolult és sokszor elkendőzött összefonódásainak a világ (át)alakítására gyakorolt hatása áll, 
valamint azt is vizsgálják, hogy ezeket a struktúrákat mi magunk hogyan használjuk, sokszor 
tudattalanul. Kiindulási pontjuk Constantinos Apostolou Doxiadis görög építész 1967-es 
utópisztikus elképzelése az ökumenopoliszról, amely szerint a világ városai egy totális várost 
alkotva épülnek össze a jövőben. Ennél egy lépéssel tovább menve a METASITU azt veti fel, hogy 
a hatalmi mechanizmusok térbeli megnyilvánulásai leginkább az urbanizációs folyamatokban 
érhetők tetten: a városi környezet a mindennapi valóságunk egy mindent átható rétegévé alakult 
át. Ezt a folyamatot és állapotot nevezi a csoport ökumenopolisznak, amellyel egyúttal az 
urbanizmus alapvető értelmezését is át kívánják gondolni. A kiállításban bemutatott videóesszék, 
amelyek a METASITU spekulatív, helyszíni detektívmunkájának az eredményei, az ökumenopolisz 
helyi esettanulmányait mutatják be: többek között Mariupol zsugorodó városát, egy Hebron melletti 
kőfejtőt vagy imperialista állami törekvéseket Moszkvában. 
 
A kiállításhoz a követlező programok kapcsolódtak: METASITU: Séta Ökumenopoliszban – 
Performatív túra Budapesten, a tranzit.hu Művészetelméleti és gyakoralati szabadiskola keretében 
(2016. november 5.), Művészeti munkások ma – Beszélgetés Szabó Péterrel és Szűcs Terivel 
a művészeti munkások helyzetéről a Közösségi pénzügyek művészeti dolgozóknak című projektjük 
kapcsán (2016. december 2.), Tracey Wheatley előadása a helyi közösségi aktivizmusról és 
szerepvállalásról, illetve az átalakuló közösségekről (2016. december 16.).  
 
A projekt A művészeten keresztül című kiállítás- és eseménysorozat részeként valósult meg.  
 
Kurátor: Szakács Eszter 
 
A kiállításhoz egy magyar-angol nyelvű tárlatvezető jelent meg. Tervezte: Bogyó Virág.  
 

 

Sitting Together 
Kiállítás Pozsonyban 
 

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

A Sitting Together kiállítás véletlennek tűnő, azonban a jelenből mégis paradigmatikusnak 
mondható kapcsolatokat mutatta be Kelet-Európa művészeti színtereinek párhuzamos 
kronológiáiból. A Sitting Together a tranzit.hu Párhuzamos kronológiák (2009-) projektjéből nőtt ki, 
amelyben a kronológia műfaja fontos eszközként jelenik meg az atomizált események kánonná, 
történelemmé formálásánál, különösképpen Kelet-Európa művészeti színterei esetében. Ebben a 
régióban a nemzetközi szinkronitást vagy éppen a helyi aszinkronitást hangsúlyozó ön-historizáció 
fontos stratégia volt a progresszív események limitált nyilvánosságának ellenpontozására.  
 
László Zsuzsa és Petra Feriancová projektje  
 
Együttműködő partnerek: Beke László, Peter Bartoš, Ľubomir Ďurček, Daniel Grúň, Květa 
Fulierová, Mira Keratová, Rudolf Sikora 



 
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.  
 
Kiállításdizájn: Petra Feriancová 
Projekt-koordináció: Petra Balíková, Eliška Mazalanová 
Helyi kutatás: Eliška Mazalanová 
 

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. 

 

 
 
OKTATÁSI PROJEKT 
 

Kulturális diplomácia és önszerveződő művészeti mozgalmak 
Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola, szeminárium  

Időpont: 2016. június 3 – 4.  
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102, 1. emelet
  

A művészi szolidaritás hálózatai - Történetek és kísértetek a „Nemzetközi kiállítás Palesztináért”, 
1978 nyomában című kiállítás kapcsoldó programjeként egy szemináriumot rendeztünk, amelyet 
Kristine Khouri és Rasha Salti vezették (kurátorok, Bejrút), Bojana Piškur (kurátor, Moderna 
Galerija, Ljubljana) és további helyi szakemberek és a jelentkezők részvételével. 

A szeminárium a következő kérdésekkel foglalkozott: Milyen diplomáciai szerepet játszhatnak 
kulturális események különböző politikai klímákban? Hogyan kapcsolódtak a kulturális szereplők a 
szolidaritási mozgalmakhoz a keleti blokk különböző országaiban? Milyen (hivatalos vagy nem 
hivatalos) viszonyok alakultak ki a művészek és a (kultúr)politikai szereplők között? 
Esettanulmányokon keresztül a nemzetközi szolidaritási mozgalmak, a progresszív baloldali 
ellenzék és a neo-avantgárd művészet gyakran ellentmondásos viszonyát is megvizsgáltuk. Külön 
figyelmet szenteltünk a kiállítástörténeti kutatások és az ilyen kutatások eredményeit bemutató 
dokumentációs kiállítások módszertani problémáinak is. 

 

Anetta Mona Chişa: A barátság politikája 
Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola, nyilvános előadás és workshop 
 

Időpont: 2016. július 8 – 9.  
Helyszín: FKSE - Stúdió Galéria. 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35. 

 

A szívünk egy másik ország című nemzetközi csoportos kiállítás egyik résztvevője, Anetta Mona 
Chişa nyilvános előadásában július 8-án a Lucia Tkáčovával létrehozott közös projekteket mutatta 
be, melyekben az alkotók az együttműködés természetén elmélkednek, egymást tükrözik vissza, 



túllépnek önmagukon, és újragondolják a kreativitást. Az előadás azt a kreatív folyamatot fedt fel, 
amely során az egyén felülemelkedik határain, a különbözőségeken és saját létezésén.  
 
A július 9-i workshop kiindulópontjai olyan gyakorlatok voltak, amelyek azt szemléltetik, hogyan 
változtatja meg az együttműködés gondolkodásunkat és az általunk használt nyelvet. A résztvevők 
nyelvi technikákat, egymás kölcsönös érzékelésére ható gyakorlatokat és a kötődés kötözés általi 
koreográfiáját próbálhatták ki. Miközben a nyelv nem tudatos rétegeit használtuk, egymás 
mimikáját utánoztuk, és az 1+1=1 elméletét adtuk elő. 

 

METASITU: Séta Ökumenopoliszban 
Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola, performatív túra Budapesten 

 

2016. november 5-én, a Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola keretében szervezett 
budapesti séta a tranzit.hu-ban bemutatott METASITU: Ökumenopolisz – Az egész világ egy város 
című kiállításhoz kapcsolódóan valósult meg. A METASITU által vezetett budapesti séta szitnén az 
ökumenpolisz fogalmát igyekezett kézzel foghatóvá tenni: olyan gyakorlatokat bemutatni, amelyek 
különböző területekre globálisan átültethetőek. Az egyes budapesti állomásokról a duó úgy 
beszélt, mintha egy másik városban járnánk: többek között maserui, New York-i, bejrúti, 
cochabambái példákat mutattak be, amelyeket a budapesti esetekhez hasonló folyamatok 
alakítanak. A séta így azt is hangsúlyozta, hogy míg az építészet, a dizájn és a városfejlesztés 
helyi folyamatok eredményeinek tűnnek, nem feltétlenül egyedi esetek, hanem gyakran globális 
mintázatokat követnek. 

 

DÍJAK 

Katalizátor-projekt   

A tranzit.hu évről évre újradefiniált Katalizátor-díja az elmúlt időszakban (2014, 2015) díjból 
pályázattá alakult. A 2016-os pályázat célja az volt, hogy előmozdítsa azt a folyamatot, amely 
során a kortárs (képző)művészet mint a kritikai gondolkodás és tanulás egy formája új közegekbe 
és területekre jut el, ezért a kiírás az utazókiállítás műfajából indult ki. A Katalizátor-projekt 
pályázatára olyan projektterveket, vagy már megvalósult, de a továbbiakban is folytatható 
projekteket várunk, amelyek az alábbi szempontok szerint gondolják újra a népművelési, illetve 
közművelődési gyakorlatból ismert formát, az utazókiállítást, valamint különös gondot fordítanak a 
képzőművészeti alkotások megértésének elősegítésére, a művészeti üzenet célba juttatására. A 
Katalizátor-projekt díja 1 500 000 Ft, amelyet egy pályázati projekt kapott meg.  

A Katalizátor-projekt a pályázók felkészítéséről is gondoskodott.  
 
Előkészítő előadások, turné 
2016 januárjában és februárjában előadássorozat és jó gyakorlatokat bemutató videók vetítése 
informálták a pályázókat a művészetközvetítés és a közönséggel való kapcsolat kiépítésének 
elméleti hátteréről, és szempontokat kínáltak a sikeres pályázati anyag összeállításához. A négy 
előadás és projektbemutató Budapesten, Pécsett, Szegeden és Miskolcon valósult meg, ezt 
követően pedig az előadások az interneten is elérhetővé tettük. Előadók: Frazon Zsófia, Joó 
Julianna, Mucsi Márton, Mélyi József.  
 

Első forduló: pályázat beadása (2016. feburár 22-ig) és nyilvános pályázati börze (2016. március 
4., Trafóklub, 1094 Budapest, Liliom u. 41.) A börzén a pályázók 3-5 perces bemutatókon keresztül 
megismerték egymás pályázati anyagait, illetve a world café formában a zsűri személyes 
beszélgetések során, segítő szempontok megfogalmazásával röviden véleményezte a pályázati 
anyagokat. A pályázók a közönség kérdéseire is reagálhattak.  

 



Második forduló: pályázat leadása (2016. március 17-ig) és pályázat elbírálása, díjátadó és party 
(2016. április 1., Majakovszkij 102, a tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102.). A 
nyertes pályázó a Csakoda művészcsoport volt.  

 

 
EGYÉB PROJEKTEK ÉS PROGRAMOK 
 
Babi Badalov: Költői aktivizmus – Kétnapos záróesemény 
 
Az azerbajdzsáni származású, jelenleg Párizsban élő Babi Badalov művészetében meghatározóak 
a menekült- és bevándorlólét tapasztalatai. A művész kiállítását záró kétnapos eseményen 
migrációs és menekültügyi politikáról rendeztünk beszélgetést és workshopot, valamint a Kazinczy 
Élő Könyvtár programjának köszönhetően a Magyarországon élő menekültek, bevándorlók 
naplóiba is betekinthettünk. 
 
„I Have a Scream” 
A migrációs és menekültügyi politika új éve: mit hoz(zon) 2016? (beszélgetés és workshop), 
Időpont: 2016. január 8.  
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1. 
 
Meghívott vendégek:  
Iván Júlia, Helsinki Bizottság 
Simon Ernő, UNHCR Közép-Európai Regionális Képviselete 
Babak Arzani és Salome Johanna Schaerer, Migszol 
 
Az esemény kurátora és a kerekasztal-beszélgetés moderátora: Erdődi Katalin, független 
kurátor (Bécs/Budapest) 
 
 
Kazinczy Élő Könyvtár 
Időpont: 2016. január 9.  
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1. 
 
Az élő könyvtár, amely a különböző társadalmi csoportok közé ékelődő sztereotípiák és 
diszkrimináció felszámolását segíti elő, „élő könyvek” kölcsönzésére hívta az érdeklődőket. 
 
 
Választott család – Műhelysorozat Szil Péter terapeutával, Pszichológiai újrahasznosítás 
címmel 
 
Második esemény: 2016. január 30., harmadik esemény: 2016. április 9.  
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király u. 102., 1/1. 
 
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.  

 

Mezosfera — A tranzit.hu nemzetközi kulturális magazinja bemutatkozik 
Furcsa földrajz című tematikus szám 

 

Időpont: 2016. április 29.  
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102., I/1. 

Mezosfera lapbemutató a szerkesztőség (Erőss Nikolett, Hegyi Dóra, László Zsuzsa, 
Muskovics Gyula, Szakács Eszter) bevezetőjével, valamint rövid hozzászólásokkal és 
beszélgetéssel. Felkért hozzászólók: Erdődi Katalin (független kurátor, a Furcsa földrajz szám 
szerkesztője), Maja és Reuben Fowkes (művészettörténészek, kurátorok, a Translocal Institute 
alapítói), Junghaus Tímea (kurátor és kulturális aktivista, a Gallery8 – Roma Kortárs Művészeti 
Tér kezdeményezője), KissPál Szabolcs (művész és aktivista), Ovidiu Pop (író, aktivista, Gazeta 
de Artă Politică/A politikai művészet közlönye társ-szerkesztője) és Katarzyna Winiecka (művész, 
aktivista, oktató, szervező, a Fluchthilfe & Du/Határátlépés és te platform és művészeti kampány 
létrehozója). 

 

A Furcsa földrajz bemutatóján a tematikus szám két szerzőjével Ovidiu Poppal és Katarzyna 
Winieckával beszélgettünk. Erdődi Katalin vendégszerkesztő moderálásával a beszélgetés a 
migrációs tapasztalat láthatatlan, pontosabban láthatatlanná tett aspektusait és szakaszait 
vizsgálta, mint például a határokon és országokon való átkelés illegalizálása, a bevándorló 
munkavállalók kiszolgáltatott helyzete és kizsákmányolása, valamint az Európa-szerte egyre 
növekvő számú deportálások intézményi gyakorlata. A beszélgetőtársakkal a migrációs politikával 
foglalkozó művészeti és aktivista stratégiák lehetőségeit vitattuk meg, különös tekintettel arra, hogy 
hogyan lehet a társadalmi nyilvánosság tereibe beavatkozni, és a hegemón politikai 
diszkurzusokkal szembeszálló tudást és beszédmódot terjeszteni. 
 

A program a Negyed7Negyed8 Fesztivá része volt. 

 

A szolidaritás ma 
Beszélgetés-sorozat 
 
A tranzit.hu 2016 őszén beszélgetés-sorozatot indított: azzal a céllal, hogy havi egy alkalommal 
körbejárjuk a szolidaritás kérdéskörét elméleti szinten, majd hazai aktivista csoportokkal 
beszélgetést kezdeményezünk arról, hogy milyen eszközökkel lehetne szélesíteni a kollektív 
cselekvés, a szolidaritás társadalmi bázisát. 
 
Első alkalom: Kihívások és korlátok 
Időpont: 2016. szeptember 8. 
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit.hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102., I/1 
 
Ma is sok szó esik a szolidaritásról: a szükségességéről és a hiányáról. Mi is valójában a 
szolidaritás? Nehéz helyzetben lévő embertársaink iránt tanúsított aktív, segítő, cselekvő 
magatartás, amely túlmutat az elfogadáson és az együttérzésen, és amelyről ma szinte 
természetesnek vesszük, hogy a civil társadalom dolga. Az alulról szerveződő civil, szakmai vagy 
emberi jogi összefogásoknak mindig is az volt a célja, hogy hatást gyakoroljanak a demokrácia 



képviseleti úton működtetett intézményeire. Mi történik, amikor a demokrácia szabályai sérülnek, 
és ideológiai vagy gazdasági érdekek lehetetlenné teszik a civil kontrollt? Hogyan lehet elérni, 
hogy a csökkenő szolidaritást és a társadalmi passzivitást aktív állampolgári attitűd váltsa fel? 
 
A beszélgetéseken a következő kérdésekkel foglalkoztunk: Hogyan változott a szolidaritás fogalma 
és definíciója a 19. század óta? Mik a művészeti szolidaritás formái és lehetőségei? Mi 
akadályozza a széleskörű hazai szolidaritás kibontakozását, az egyes kezdeményezések 
összekapcsolódását? Hogyan változik meg a szolidaritás egy olyan helyzetben, amikor a válságok 
következményeiről nemcsak a hírekből értesülünk, hanem testközelből érintik a nyugati világ 
lakosait? Mit tehetnek, mit tesznek a civilek? Mik a nemzetközi szolidaritás lehetőségei és korlátai? 
Hogyan használja fel a politika a szolidaritást? 
 

Beszélgetőtársak: Konok Péter, László Zsuzsa, Rövid Márton, Takács Erzsébet, moderátor: Hegyi 
Dóra 

 

Második alkalom: A szolidaritás nemzetközisége 
Időpont: 2016. október 27. 
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102., I/1. 
 
Kiindulási példánk a környezetvédelmi mozgalom volt, mely a rendszerváltás óta eltelt időszakban 
Magyarországon először épített szélesebb társadalmi bázist és indított embereket és csoportokat 
aktív állampolgári szerepvállalásra. Az 1990-es évek második felétől a zöld mozgalmak bázisához 
is kapcsolódó, a globális kapitalizmus kritikusait tömörítő globkrit és antikapitalista törekvések 
kezdettől fogva egy nemzetközi mozgalom, a globális civil társadalom részeként definiálhatták 
magukat. 
 
Milyen kapcsolatok vannak a mozgalmak között, összeért-e a nagypolitikától elforduló nyugati 
demokráciákban a '80-as, '90-es években kezdődő "részvételi forradalom”, a '89 és '91 közötti 
kelet-európai rendszerváltások után lassan ébredő civil öntudattal? Hogyan hatottak egymásra a 
posztszocialista régióban a "tarka forradalmak"? Hogyan hatott az "arab tavasz" vagy az "occupy 
wall street" az egész világra kiterjedő globális civil társadalomra? Hihetünk-e abban, hogy létrejön 
egy olyan nemzetközi kollektív nyilvánosság, amely képes az egész világra kiterjedően harcolni a 
társadalmi igazságosságért? 
 
Résztvevők: Boda Zsolt, Kerényi Szabina, Krasztev Péter, Várnagy Tibor. Moderátor: Rövid 
Márton. 

 

Harmadik alkalom: Munka, létminimum, alapjövedelem 
Időpont: 2016. november 25. 
Helyszín: Gólya, Bókay János utca 34., Budapest, 1083 
 
Szükségszerűen gyötrelmesnek kell-e lennie a munkának, a Paradicsomból való kiűzetés átkának 
következményeként? Bűntudatot kell-e éreznünk akkor, ha nem dolgozunk elég keményen vagy 
éppen egyáltalán nem tudunk vagy akarunk dolgozni? Vagy ez is csak a munka történelmi-
ideológiai hagyományának morális kontextusa és az ebből következő társadalmi és politikai 
nyomás miatt van? Átalakítható és átalakítandó-e ez a kontextus, és ha igen, mennyiben érinti 
jelenlegi társadalmunk egyik alapját, az állampolgárság kérdését? Egyáltalán mi is az a munka és 
a munkamegosztás, és mi köze van ezeknek a szolidaritáshoz? Hogyan vizsgálható az 
alapjövedelem kérdése a reproduktív és a "láthatatlan munka" szempontjából? Valóban alkalmas 
eszköz lehet-e az alapjövedelem a szegénység felszámolására? A bérmunka alapú társadalom 
lényegi eleme a függőség fenntartása a munkáját áruba bocsátó egyén és a munkáltatója között, 
azonban a munkaerőpiac átalakulása miatti növekvő munkanélküliség arra késztet minket, hogy 
tovább kérdezzünk a munka és a szolidaritás fogalmai mentén. Az egzisztenciális 
bizonytalanságból fakadó jogos félelmek elismerése és tematizálása mellett behatóbban kell 
vizsgálnunk a rendszert amelyben élünk, valamint azokat a fogalmi kereteket, amelyek szerint 



gondolkodunk róla. Meghívott vendégeinkkel ezekről a kérdésekről beszélgettünk, valamint ehhez 
kapcsolódó művészeti megközelítésekről. 
 
Beszélgetőtársak: Bálint Mónika, Istvánffy András, Pogátsa Zoltán 
Témafelvetés és moderálás: Básthy Ágnes,  
Bevezető: Hegyi Dóra 

 
Negydik alkalom: Irgalmasság - Szolidaritás és egyház (filmvetítés és beszélgetés) 
Időpont: 2016. december 20.  
Helyszín:Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, 1068 Budapest, Király utca 102., I/1. 
 
Filmvetítés: Roberto Rossellini: Ferenc, Isten lantosa (1950), 89 perc:  
 
„Szeresd felebarátodat mint tenmagadat.” Jézus az irgalmas szamaritánusról szóló példázat 
alapján magyarázza tanítványainak, kiket tekintsenek felebarátjaiknak (Lk 10,25-37) 
 
A tranzit.hu szolidaritásról szóló beszélgetés-sorozatában hasonló kérdésekről gondolkodtunk 
közösen, különbözőképpen érintett vendégeink segítségével. A beszélgetés első felében Rossellini 
filmje alapján felidéztük a neorealizmus idejében aktív munkáspapok és a legmostohább 
körülmények között (jelenleg is) működő utcapapok tevékenységét. Közösen elemeztük a filmben 
megjelenített Assissi Szent Ferenc és tanítványai ábrázolásának különleges megközelítését. A 
jelenlegi katolikus pápa, Ferenc pápa névválasztása is hozzá kötődik: „Az irgalmasság Isten első 
attribútuma. Isten neve” – indokolta az egyházfő a döntését. A közelmúltban utcapapokat nevezett 
ki püspökké, választásaival nem kis felháborodást keltve az egyházi körökben és a hívők között is. 
 
Hogyan lehet a bibliai tanításokat a gyakorlati tetteinkben érvényesíteni? – tesszük fel a naivnak 
tetsző kérdést. Lényegüket tekintve ugyanazok az akadályok hárulnak-e elénk, mint Assissi Szent 
Ferenc korában? Milyen változásokon mennek keresztül az egyházak társadalmi és politikai 
szerepvállalásai, amelyek szimbolikusan is ki kell, hogy fejezzék a tanításokat? Milyenfajta új 
kihívásokkal kell szembenézni? Hogyan befolyásolja a hitéletet a kisegyházak és a nem 
keresztény vallási közösségek növekvő szerepe? Vannak-e olyan kritikai (esetleg művészeti) 
platformjaik, amelyek segítik a reflexiót? 
 
A beszélgetés vendégei: Dr. Beer Miklós, Gelencsér Gábor, Vecsei Miklós  
Moderátor: Pócsik Andrea  
 
 
KUTATÁS 
 
Párhuzamos kronológiák. Kelet-európai kiállítás-archívum 
 
A a pozsonyi tranzit.sk-ban bemutatott Sitting Together kiállítás (2016. december – 2017. február) 
a Párhuzamos kronológiák online archívumát használta kiindulási pontnak. A kiállításban több, az 
online felületeb publikált dokumentumot mutatott be három tematikus csoportban: nemzetközi 
művésztalálkozók, informális tallálkozók, kollektív oktatási gyakorlatok 
A projektre a következő, jelentős publikációk hivatkoztak 2016-ban:  
Elke Krasny: Curatorial Materialism. A Feminist Perspective on Independent and Co-Dependent 
Curating. on-curating.org Issue 29 / May 2016 
Bojana Piškur: Solidarity in Arts and Culture. Some cases from the Non-Aligned Movement 
http://www.internationaleonline.org/research/alter_institutionality/78_solidarity_in_arts_and_culture
_some_cases_from_the_non_aligned_movement 
Jasna Jakšić: Didactic Exhibition. In: PERFORMING THE MUSEUM. THE READER, Muzej 
savremene umetnosti Vojvodine, 2016 
 
A weboldalnak 2016-ban 1,754 visszatérő látogatója, 9,991új látogatója, és 15,394 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 elsősorban a kelet-európai régióban megjelenő kurátori és 
művészeti gyakorlatok kerültek a fókuszba.  A 2015-ben publikált esettanulmány-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.  
 

Harmadik fázis kezdete: A szótár külföldön  
A szótár projekt keretében 2016. október 15-én egy workshop és egy nyilvános előadás került 
megrendezésre Betlehemben, amelyet a Dar al-Kalima művészeti egyetem látott vendégül. A 
különböző művészeti fogalmak nemzetközi illetve helyi értelmezéseivel és használataival 
foglalkozó workshop a Dar al-Kalima hallgatói számára készült. A programot Szakács Eszter, a 
kurátori szótár szerkesztője és csoporttagja, valamint Lara Khaldi kurátor, az Arabic Art Glossary 
projekt kezdeményezője szervezte. 

 

2016-ban a A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótárára a következő kiadványok hivatkoztak:  
Gregory Sholette, “Encountering the Counter-Institution. From the Proto Academy to Home 
Workspace Beirut” in Future Imperfect: Contemporary Art Practices and Cultural Institutions in the 
Middle East, ed. Anthony Downey, Berlin, Sternberg Press, 2016, 190–204. 
Contemporary Curating and Museum Education, szerk. Carmen Mörsch, Angeli Sachs és Thomas 
Sieber, Bielefeld, Transcript Verlag, 2016.  

 
Szerkesztő: Szakács Eszter (tranzit.hu)  
 
Weboldal: http://tranzit.org/curatorialdictionary/ 
 
 
 
 
KIADVÁNYOK/PERIODIKÁK:  
 
 
PST (Public – Street – Tactical). Sugár János public art tevékenysége 
 
2016. december  
 
Sugár János public art tevékenységét bemutató könyv története 2006-ra, illetve annál korábbra, 
1993-ra, a Sztriptíz című munkájához nyúlik vissza. A Városház utca egyik épületén, a nyolcvanas 
évekből származó „Sztriptíz” graffiti bronzba öntésének terve először a Polifónia: A társadalmi 
kontextus mint médium a kortárs magyar képzőművészetben című kiállításra készült, majd a 
kivitelezés hiányában, 2006-ban a tranzit.hu Meg nem valósult művek című felhívásának nyertes 
pályaműve lett Sugár Sztriptíz projektje. Azonban az újbóli sikertelen engedélyeztetési tárgyalások 

http://tranzit.org/exhibitionarchive/#_blank
http://tranzit.org/curatorialdictionary/


miatt, a kétezres években is kudarccal zárult a terv megvalósítása. Ezek után született meg a 
könyv ötlete, amely Sugár Jánosnak azokat a műveit és projektjeit gyűjti össze, amelyek – a 
Sztriptízhez hasonlóan – elsősorban nem a művészeti közeg, hanem a városi, köztéri 
nyilvánosság számára készültek.  
 
A tranzit.hu gondozásában megjelent PST (Public – Street – Tactical) Sugár János public art 
tevékenysége című magyar-angol nyelvű kiadvány egyszerre kívánja elhelyezni Sugár János 
public art gyakorlatát egy nemzetközi keretrendszerben, a hazai sajátságokat is szem előtt tartva, 
valamint sorra venni a PST gyűjtőfogalma köré sorolható műveit, újraértelmezve, olyan, a 
nyolcvanas években készült munkáit is, mint a Gyorskultúra (1984–1988) vagy a Perzsa séta 
(1985). 
 
Magyar-angol nyelvű kiadvány 
Szerzők: Hegyi Dóra, Hornyik Sándor, Sugár János, Szakács Eszter, Tarczali Andrea 
Szerkesztő: Szakács Eszter 
Fordító: Laki Júlia, Szakács Eszter 
Kiadó: tranzit.hu, Budapest 
Grafikai terv: Miklós Szilárd 
Év: 2016 
Oldalszám: 136 
ISBN/ISSN: 978-615-80566-0-1 
 
 
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 2016-ban: 64 

A letöltések száma: 47 738 

Látogatók: 20 820 (visszatérő: 33,3%; új: 66,7%) 

Letöltések/megtekintések napi átlaga: 1,53 

 

Weboldal: http://tranzitblog.hu/ 

 

 
 
 
mezosfera.org  
 
A Mezosfera a tranzit.hu új, 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 

http://tranzitblog.hu/


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.  
 
A Mezosfera két rovattal indul. A “Magazine” (Magazin) helyi, régióbeli és azon kívüli kortárs 
művészeti és kulturális kezdeményezéseket mutat be. Jelenleg ez a rovat néhány, a közelmúltban 
megvalósult magyarországi projektet, illetve ezek kapcsán a helyi kulturális szcénát érintő főbb 
problémákat vizsgálja. Az “Issue” (Téma) egy vendégszerkesztő által összeállított, negyedévente 
megjelenő, tematikus rovat. A “Magazine” rovaton belül az Artwork in Focus című új cikksorozatot 
is elndítottuk, amely a műveket helyezi a központba. Az Issue pendantjaként – amelyben 
különböző témák kerülnek kibontásra, illetve a művek egy szélesebb kontextusban jelennek meg –
, ebben a cikksorozatban a hangsúly a szűkebb kontextusra, egyetlen műre kerül. A cikkek a 
felkért szerzők személyes választását tükrözik, illetve a mű során felmerülő témákat veszik sorba. 
 
Szerkesztőség: Erőss Nikolett, Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Muskoics Gyula, Szakács Eszter 
Szerkesztők: Erőss Nikolett, Muskoics Gyula, Szakács Eszter 
Tanácsadók: Tomáš Pospiszyl, Jan Sowa, Jelena Vesić 
Design: Bogyó Virág 
 

Weboldal: http://mezosfera.org/ 

 

 
Nemzetközi és magyar szakmai kapcsolatok 
 
Az Egyesület a 2016-os év folyamán tíz, a fentiekben már említett nemzetközi projektben vett 
részt: A művészi szolidaritás hálózatai - Történetek és kísértetek a „Nemzetközi kiállítás 
Palesztináért”, 1978 nyomában, A szívünk egy másik ország – A barátság mint alternatíva egy 
normális világban, a Kreativitás-gyakorlatok – A közösségi pedagógia erőterei, a METASITU: 
Ökumenopolisz – Az egész világ egy város, illetve a Sitting Together című kiállításokban; három, a 
Művészetelméleti és gyakorlatik szabadiskola keretében rendezett workshopban (Kulturális 
diplomácia és önszerveződő művészeti mozgalmak, valamint Anetta Mona Chişával és a 
METASITU-val tartott programok), A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára betlehemi 
workshopjában, illetve a Mezosfera nemzetközi magazinban.  

A tranzit.hu több projektjében támogatta a hazai kortárs művészeti színtér párbeszéd- és 
közösségteremtését (tranzitblog, Katalizátor-projekt, Szolidartitás ma), illetve több oktatási és 
fejlesztőprogramot kínált a résztvevőknek és az érdeklődő közönségnek (Művészetelméleti és 
gyakorlati szabadiskolák, Pszichológiai újrahasznosítás műhelysorozat).  
 
 
 
2017. április 27.  
 
  

 


	Művészeti programtól a kritikai intézményig: történetek a tranzit.hu 10 éves tevékenységéből
	Válogatás az archívumból és kiállítás
	DÍJAK
	Katalizátor-projekt
	A tranzit.hu évről évre újradefiniált Katalizátor-díja az elmúlt időszakban (2014, 2015) díjból pályázattá alakult. A 2016-os pályázat célja az volt, hogy előmozdítsa azt a folyamatot, amely során a kortárs (képző)művészet mint a kritikai gondolkodás...

