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A Kernstok Károly Művészeti Alapítvány és kuratóriuma  elsősorban pályázati  támogatások révén 
tudta  működését  a  2007-es  évben  biztosítani,  s  szerény  bevételéhez  csak  kiadványai 
forgalmazásával jutott. Tevékenységünkhöz az alapvető feltételeket a Nemzeti Civil Alap pályázata, 
illetve az alapítvány működésére azon elnyert támogatás biztosította. Az alapítvány kiadói terveinek 
megvalósulását pedig a Nemzeti Kulturális Alap felhívására benyújtott és kapott támogatás tette 
lehetővé.  Az alapítvány, közhasznú tevékenységének keretén belül – figyelembe véve a korlátozott 
anyagi lehetőségeket – 2007-ben négy területen fejtette ki tevékenységét: 

1./ képzőművészeti kiállítások, művészeti táborok szervezésével és támogatásával; 

2./  művészeti  folyóiratok,  könyvek,  kiadványok  előkészítésével,  szerkesztésével, 
megjelentetésével; 

3./ a megye, a régió szellemi-művészeti életét befolyásoló kezdeményezésekkel;

4./ a határon túli magyarság művészeti életének segítésével, bemutatásával;

 

1. Képzőművészeti kiállítások, művészeti táborok 
2007-ben legjelentősebb képzőművészeti tárlatunkat a tatabányai Kortárs Galériával közösen 

rendeztük Kihelyezett tagozat címmel. A tárlaton a Tatabányáról elszármazott művészek – több mint 
harminc  alkotó  –  munkásságát  mutattuk  be  egy  reprezentatív  kiállítás  keretében,  melyhez 
megjelentettük  az  Art  Limes  folyóirat  tematikus  számát  az  alkotók  tevékenységének  részletes 
ismertetésével. 

Néhány további képzőművészeti kiállítás létrehozásában, segítésében is közreműködtünk, így 
például  Kádár  Tibor erdélyi  származású  festő-  és  grafikusművész  tárlatának  megrendezésében. 
Kapcsolódunk minden évben az In memoriam… tárlatok megrendezéséhez, ezúttal az In memoriam 
Assisi  Szent  Ferenc című  tárlathoz.  Folytattuk  a  pasztellbiennálé  hagyományaira  építve  
pasztelltárlatainkat  a  Kortárs  Galériában  (ezúttal  Lóránt  János  Demeter  és  Lous  Stuifzand 
kiállításával). Kuratóriumi tagjaink a megyében működő kisgalériák vezetésében  is meghatározó 
szerepet  játszanak.  A művészeti  táborok  tevékenységéhez  ezúttal  a  dózsakerti  kézműves  tábor 
munkáján keresztül kapcsolódtunk. Meg kell említeni, hogy az elmúlt évi kuratóriumi ülésünket a 
nyergesújfalui  Kernstok  Képtár  és  Gyűjteményben  tartottuk,  megismerkedve  a  gyűjtemény 
munkájával és a nyergesi Kernstok-házzal kapcsolatos további tervekkel.

 

2. Művészeti és egyéb kiadványok megjelentetése
2007-ben  munkánk  legfontosabb  részét  Art  Limes című  művészeti  folyóiratunk  kiadása 

jelentette (az NKA 4 millió Ft-os támogatásával), ezúttal 5 számmal.  Megjelent: a 2007/1-es un. 
Bolognai szám, a BÁB-TÁR III-as és IV-es száma, a már említett Kihelyezett tagozat, s végül a 
2007/5-ös  gyermekkönyv-illusztrációs  szám;  A  kiadványt  ezúttal  is  bemutattuk  az  UNIMA 
közgyűlésén, s több folyóiratban, interneten, honlapokon. Az egyes számok mind megjelenésükkel, 
mind  tartalmukkal  jelentős  szakmai  elismerést  arattak,  speciális  jellegükkel  hiánypótló  szerepet 
töltve be az ország művészeti életében.                     



Másik kiemelt tevékenységünk a megye  művészettörténeti értékeinek feltárása, bemutatása és 
megőrzése.  Régebbi  kezdeményezésünk,  hogy  a  városok  20.  századi  képzőművészeinek 
kislexikonát megjelentessük. Esztergom vonatkozásában e munka nagy részét Kaposi Endre már 
2006-ban  elvégezte,  s  2007-ben  folytatódott  az  összegyűjtött  anyag  kiegészítése,  a  képek 
beszerzése, s a nyomdai előkészítés. A kiadvány az Art Limes egyik számaként várhatóan 2008 
második felében megjelenik. 

Helytörténeti  tevékenységünk  keretén  belül  további  kiadványok  megjelentetésének 
támogatására törekszünk, így 2007-ben jelent meg Tatabánya város 60. évfordulós ünnepségeihez 
kapcsolódóan a  település  Helytörténeti  olvasókönyvének 2.  kötete,  melynek kiadásában aktívan 
közreműködtünk.

Ugyancsak  folytattuk  a  Limes  folyóiratban  a  megye  és  a  régió  művészeti  értékeinek, 
hagyományainak  feltárását  egy-egy  tanulmány  közlésével.  A  Dunántúliság,  pannonizmus 
számunkban  egyebek  mellett  pl.  Csoóri  Sándor  esztergomi  verseiről,  valamint  Vígh  Tamás 
Országalapító szobráról közöltünk fontos és értékes tanulmányt. 

 

3. Egyéb művészeti kezdeményezések
Megyénk művészeti  életének meghatározó alakjai  alapítványunk kuratóriumának tagjai,  akik 

alkotó tevékenységet is folytatnak. Önálló kiállításaikkal, csoportos vagy pályázati tárlatokon való 
részvételükkel,  írásaikkal,  publikációikkal  vagy  éppen  előadói  munkájukkal  is  befolyásolják  a 
megye szellemi életét. 

Az alapítvány egyik legfontosabb munkája 2007-ben az volt, hogy folytatta az Art Limes és a 
Kernstok  Alapítvány  honlapjának  (www.artlimes.hu)  kiépítését.  Ennek  bővítése  és  további 
fejlesztése  folyamatos  kiadást  jelent  az  alapítvány számára.  Ennek költségeire  a  Nemzeti  Civil 
Alaphoz fordultunk pályázati támogatásért, melyet sikerült elnyernünk, ha szerény összeggel is. 

Az elmúlt évben javaslatokat fogalmaztunk meg több önkormányzat számára a régió, a megye, 
a városok életét meghatározó művészek munkájának elismerésére. Ez a kezdeményezésünk ugyan 
nem járt sikerrel, de továbbra is törekszünk a civil szféra eszközeivel egyfajta művészeti díj vagy 
oklevél elkészíttetésére és átadására az arra érdemes alkotóknak.

 

4. A határon túli magyar művészet segítése
A Kernstok Alapítvány létrehozásától kezdve támogatta a határon túli magyar művészetet és 

művészeket.  Több  kiállítást  is  szervezett  számukra,  illetve  részt  vett  a  más  intézmények  által 
szervezett  tárlatok  előkészítésében,  megrendezésében.  Az  utóbbi  években  a  Kortárs  Galéria 
keretében mutatkoznak be rendszeresen erdélyi  vagy felvidéki  művészek (s  ezek szervezésében 
részt  veszünk),  s  jelen  vagyunk  az  Atelier  című  révkomáromi  művészeti  folyóirat  szerkesztő 
bizottságában is, közreműködünk megjelentetésében. 

*
További  terveinket  az  határozza  meg,  hogy  pályázataink  mennyire  lesznek  sikeresek, 

tevékenységünkhöz  milyen  támogatást  kapunk.  Ezúttal  is  pályáztunk  az  NCA  működési 
támogatására,  a  döntésre  később  kerül  sor.  Az  NKA  Iparművészeti  Kollégiuma  2008-ra  is 
biztosította  a  támogatást  az  Art  Limes  folyóirat  megjelentetéséhez.  A lap  profilja  kialakult,  két 
bábszámot,  s  legalább  egy  illusztrációs,  valamint  egy  iparművészeti  jellegű  számot  tudunk 
megjelentetni.  Szeretnénk  a  jövőben  a  Kernstok-hagyományok  ápolásában  aktívabb  szerepet 
vállalni, kiadvány megjelentetésével, támogatásával, kiállítások vagy konferenciák szervezésével, 
együttműködve a  nyergesi  önkormányzattal.  Kezdeményezzük  a  Kép-Ze-Let  fémszobrász  tábor 
helyzetének  rendezését,  további  megrendezéséhez  a  feltételek  biztosítását.  Segítjük  új 
képzőművészeti  kiállítások  megszervezését,  így  pl.  az  évfordulós  tárlatok  (reneszánsz  év) 



megrendezését.  Végezetül  nagyobb figyelmet  fordítunk olyan,  megyénkben igen mostoha  sorsú 
területre, mint a gyermekek, a fiatalok művészeti tevékenységére és irodalmi-vizuális nevelésükre 
(pl. a gyermekkönyv-illusztrációs számokkal, s meseillusztrációs tárlat megrendezésével).

A Kernstok  Alapítvány a  legrégebben  működő,  s  jószerivel  a  egyetlen  olyan,  megyénkben 
működő  közhasznú  szervezet,  mely  felelőséggel  szólhat  a  művészet  ügyéről,  s  szót  emelhet 
szerepének háttérbe szorulása miatt, egyúttal pedig programjaival, kiadványaival egyfajta követhető 
értéket mutathat fel. E feladatának megfelelően szeretnénk további tevékenységét is alakítania, s 
ehhez újabb segítőket, partnereket, támogatókat kell megnyernünk.

 

Tatabánya, 2008-05-10. 
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