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A  Komárom-Esztergom  Megyei  Közgyűlés  által  1991-ben  létrehozott  Kernstok  Károly 
Művészeti Alapítvány és kuratóriuma a 2008-as évben is főként pályázati támogatások révén 
tudta  működését  biztosítani,  s  bevételhez  csak  kiadványai  forgalmazásával  jutott.  Az 
alapítvány  kiadói  terveinek  megvalósulását  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  Iparművészeti 
Kollégiumának  támogatása  tette  lehetővé.   Egy-egy  kiadványunk  vagy  kiállításunk 
megvalósításához  Tatabánya  MJV  Önkormányzata  is  nyújtott  támogatást.  Az  alapítvány, 
közhasznú  tevékenységének  keretén  belül  –  figyelembe  véve  a  korlátozott  anyagi 
lehetőségeket – 2008-ban négy területen fejtette ki tevékenységét: 

1./   képzőművészeti kiállítások, művészeti táborok szervezésével és támogatásával; 
2./ művészeti folyóirat, könyvek, egyéb kiadványok előkészítésével, szerkesztésével, 
megjelentetésével; 
3./  a  megye,  a  régió,  az  ország  szellemi-művészeti  életét  befolyásoló  egyéb 
kezdeményezésekkel, nemzetközi kapcsolatok kiépítésével;
4./ a határon túli magyarság művészeti életének segítésével, bemutatásával;

1./  Képzőművészeti kiállítások, művészeti táborok 
 Számos  képzőművészeti  kiállítás  létrehozásában,  segítésében  működtünk  közre,  így 

például a révkomáromi képzőművészek (Kopócs Tibor, Szilva Emőke, Szilva Ilona, Darázs 
Rozália) tárlatának megrendezésében. Kapcsolódtunk a minden évben megszervezésre kerülő 
In memoriam… tárlatok megszervezéséhez, ezúttal az In memoriam Leonardo című tárlathoz. 
Folytattuk  a  gyermekkönyv-illusztrációs  kiállítások megrendezését,  ezúttal  a  Wass  Albert-
évfordulóhoz  kapcsolódva  a  meséihez,  mondáihoz  készült  illusztrációkat  mutattuk  be  a 
Kortárs  Galériában  „Hommage  à  Wass  Albert” címmel.  A  megyéből  elszármazott 
képzőművészek  közül  ebben  az  évben  Széri-Varga  Géza  komáromi  származású 
szobrászművész  alkotásait  állítottuk  ki  Tatabányán  és  Komáromban.  Részt  vettünk  a 
tatabányai  XI.  Kép-Ze-Let  fémszobrász  tábor  megszervezésben  és  lebonyolításában. 
Kuratóriumi tagjaink a megyében működő kisgalériák vezetésében is meghatározó szerepet 
játszottak. 

2./ Művészeti folyóirat és egyéb kiadványok megjelentetése
2008-ban, az előző évben megrendezett Kihelyezett tagozat című tárlatról, az alkotókról és 

műveikről elkészítettünk egy DVD-t, melyen a Tatabányáról elszármazott művészek – több 
mint harminc alkotó – munkásságát mutattuk be. 

Munkánk legfontosabb részét 2008-ban is az Art Limes című művészeti folyóirat kiadása 
jelentette (az NKA 4,3 millió  Ft-os támogatásával),  s ezúttal  is 5 szám megjelentetésével. 
Megjelent: a 2008/1-es gyermekkönyv-illusztrációs szám, a BÁB-TÁR V-ös és VI-os száma, a 
Képzőművészek Esztergomban a 20.  században összeállítás  és az  Üvegszobrászat-szám.  A 
folyóirat  egyes  számait  több  helyen  is  bemutattuk,  s  azokat  ismertették  folyóiratban, 
interneten  és  különböző  honlapokon.  Az Art  Limes-számok  mind  megjelenésükkel,  mind 
tartalmukkal  jelentős  szakmai  elismerést  arattak,  speciális  jellegükkel  hiánypótló  szerepet 
töltenek be az ország művészeti életében.                     

Másik kiemelt tevékenységünk a megye művészettörténeti értékeinek feltárása, bemutatása 
és megőrzése. Realizálódott az Art Limes 2008/2-es számával az Esztergomhoz kapcsolódó 
20.  századi  képzőművészek  kislexikonának  megjelentetése  Kaposi  Endre  összeállításában. 



Ezt  a  munkát  folytatjuk  a  jövőben  is  a  tatabányai,  majd  a  komáromi  képzőművészek 
kislexikonának összeállításával. A közelmúltban elhunyt, s az elmúlt évtizedben Tatabányán 
élt  Koch  Aurél  festőművész,  grafikus  és  bábtervező  emlékkiállítását  is  alapítványunk 
szervezte meg.

3./ Egyéb művészeti kezdeményezések, nemzetközi kapcsolatok
Alapítványunk kuratóriumának tagjai megyénk művészeti életének is meghatározó alakjai. 

Komárom-Esztergom megye  szellemi  életét  jelentősen  befolyásolják  önálló  kiállításaikkal, 
csoportos  vagy  pályázati  tárlatokon  való  részvételükkel,  írásaikkal,  publikációikkal  vagy 
éppen előadói munkájukkal. 

Az Art  Limes  és  a  Kernstok  Alapítvány  honlapjának  (www.artlimes.hu)  kiépítését  az 
alapítvány 2008-ban is folytatta. A honlap bővítésének és további fejlesztésének költségeit 
részben saját  bevételünkből,  részben a Nemzeti  Civil  Alap pályázati  támogatásából  tudtuk 
fedezni. 

Jelentősen bővültek 2008-ban hazai és nemzetközi kapcsolataink, főleg az Art Limesben 
publikáló szerzők révén. Szakmai kapcsolataink erősítése érdekében több fesztiválon is részt 
vettünk, így Plzeňben, Prágában a bábos fesztiválokon, míg itthon Kecskeméten az országos 
bábtalálkozón,  Hódmezővásárhelyen  pedig  az  őszi  tárlaton,  s  ezeken  olyan  alkotókkal  és 
kutatókkal  tárgyaltunk,  akik  folyóiratunk  következő  számaiban  publikálták  is  írásaikat. 
Jelentős eredménynek tartjuk, hogy sikerült a Cseh Centrummal együttműködve Adolf Born 
cseh grafikusművész kiállítását megszerveznünk, melynek bemutatójára 2009-ben került sor a 
Komáromi Kisgalériában.

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

és  művészeket.  Több  kiállítást  is  szervezett  a  művészek  számára,  s  részt  vett  a  más 
intézmények  által  szervezett  tárlatok  előkészítésében,  megrendezésében.  Rendszeresen 
közöljük az Art Limesben az erdélyi vagy felvidéki művészek (pl. Kopócs Tibor és mások), 
művészeti műhelyek (erdélyi bábszínházak) munkáját bemutató írásokat. Részben a Kortárs 
Galéria  keretében,  másrészt  a  Komáromi  Kisgalériában  mutatkoznak  be  rendszeresen  a 
határon túli magyar művészek (s e tárlatok szervezésében is részt veszünk), s jelen vagyunk 
az Atelier című révkomáromi művészeti folyóirat szerkesztő bizottságában, közreműködünk 
megjelentetésében.  Több határon túl  élő magyar  művészettörténésszel  s  más szakemberrel 
folyamatos munkakapcsolatot építettünk ki.

*
További  terveinket  pályázataink  sorsa  határozza  meg.  Az,  hogy  tevékenységünkhöz 

milyen  támogatást  kapunk.  Alapítványunk  kiadói  munkájának  alapját  képező  Art  Limes 
folyóirat  megjelentetéséhez  az  NKA  Iparművészeti  Kollégiuma  2009-re  is  biztosította  a 
támogatást. A lap profilja kialakult, két bábszámot, s legalább egy illusztrációs, valamint egy 
iparművészeti  és  egy megyei  témájú  művészeti  számot  tudunk megjelentetni.  A működés 
feltételeit,  a  műhelymunka  hátterét  a  tatabányai  önkormányzat  biztosítja.  A  Kernstok-
hagyományok ápolásában  pedig  a  nyergesi  önkormányzattal  együttműködve  szeretnénk  a 
jövőben  is  aktív  szerepet  vállalni,  kiadvány  megjelentetésével,  támogatásával,  kiállítások 
vagy konferenciák szervezésével. Kezdeményezzük a Kép-Ze-Let fémszobrász tábor további 
megrendezéséhez  a  feltételek  biztosítását,  s  feldolgozzuk  történetét,  bemutatjuk  a 
résztvevőket.  Segítjük új képzőművészeti  kiállítások megszervezését,  így pl.  az évfordulós 
tárlatok  megrendezését.  Végezetül  nagyobb  figyelmet  fordítunk  olyan,  megyénkben  igen 
mostoha helyzetben lévő területre, mint a gyermekek, a fiatalok művészeti tevékenysége és 
irodalmi-vizuális nevelésük (pl. a gyermekkönyv-illusztrációs számokkal, s meseillusztrációs 
tárlat megrendezésével).



A  Kernstok  Alapítvány  a  megyénkben  működő  közhasznú  szervezetek  közül  a 
legrégebben működő olyan szervezet, mely felelősséggel szólhat a művészet ügyéről, s szót 
emelhet  szerepének  háttérbe  szorulása  miatt,  egyúttal  pedig  programjaival,  kiadványaival 
követhető értékeket mutat fel. E feladatának megfelelően szeretnénk további tevékenységét 
alakítani, s ehhez újabb segítőket, partnereket, támogatókat megnyerni.

Tatabánya, 2009-05-15. 

Kaposi Endre sk.        Virág Jenő sk.
    elnök               titkár


