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A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által létrehozott Kernstok Károly Művészeti 
Alapítvány  a  2011-es  évben  ünnepelte  működésének  20.  évfordulóját.  Az  alapítvány, 
közhasznú  tevékenységének  keretén  belül  –  figyelembe  véve  a  mind  korlátozottabb 
gazdasági  lehetőségeket  –  2011-ben  is  az  alábbi  négy  művészeti  területen  fejtette  ki 
tevékenységét: 

1./ Képzőművészeti kiállítások szervezése;
2./ Művészeti folyóirat/Art Limes megjelentetése; 
3./ Kernstok-hagyományok ápolása; 
4./  Határainkon kívül  élő magyarság  művészeti  életének segítése,  bemutatása;  és a 

nemzetközi művészeti kapcsolatok kiépítése;

A  Kernstok  Alapítvány  alapvetően  a  Komárom-Esztergom  megyére  kiterjedő  művészeti-kiadói  
munkát tartja  legfőbb  feladatának,  de  programjainak,  rendezvényeinek,  kiadványainak  hatóköre 
esetenként  országos  jelentőségű,  sőt  folyóirata,  az  abban  publikált  írások  révén  a  közép-európai  
művészeti kapcsolatok kiépítésében is aktív szerepet vállal. A rendezvényekkel főleg a megye és a  
városok  közönségét  céloztuk  meg,  míg  a  kiadványok  országos  terjesztésük  révén  szélesebb 
hatókörűek, és mind ismertebbek szakmai körökben is.

1./  Képzőművészeti kiállítások – egyéb rendezvények szervezése
Művészeti területen 2011-ben az alábbi programjaink voltak a legjelentősebbek:

- Kiállításaink közül ki kell emelnünk az alapítvány egykori és jelenlegi kuratóriumi tagjainak 
legújabb képző-, fotó- és népművészeti tárlatát a Komáromi Kisgalériában. Erre az alkalomra jelentet-
tük meg a kiállító művészeket bemutató katalógust.

- A tatabányai Szent István (augusztus), valamint Szent Borbála Napok (december) alatt a Vá-
rosházával közösen bábelőadásokat szerveztünk.

- Bemutatót szerveztünk a Képzőművészek Tatabányán a 20. században című Art Limes szám-
ból. 

2./ Művészeti folyóirat megjelentetése
Kiadói területen 2011-ben is sikerült terveinket megvalósítanunk:

-  Az Art Limes folyóirat 2011-es megjelentetéséhez az NKA Iparművészeti Kollégiuma 
biztosította a támogatást. A lap profilja változatlan maradt, s középpontjában a bábművészet 
és  a  könyvillusztráció  szerepelt.  Ezúttal  a  Kass-emlékszámot,  egy-egy  bábos  és 
gyermekkönyv-illusztrációs,  valamint  a  tatabányai  képzőművészekről  összeállított  számot 
jelentettük meg. A folyóirat egyes számait több településen is bemutattuk, s azokat különböző 
folyóiratokban, az interneten és honlapokon (papiruszportal.hu) ismertették. Az Art Limes-
számok  mind  külső  megjelenésükkel,  mind  speciális  tartalmukkal  jelentős  szakmai 
érdeklődésre  tartanak  számot,  jellegükkel  hiánypótló  szerepet  töltenek  be  az  ország  és  a 
megye művészeti életében.                     

-  Kiemelten  kezeltük  a  megye  művészettörténeti  értékeinek feltárását,  bemutatását  és 
megőrzését.  Ennek  érdekében  folytattuk  a  Képzőművészek  a  20.  században sorozatunk 
összeállítását,  ezúttal  a  tatabányai,  már  elhunyt  művészek  adatainak  összegyűjtésével, 
megszerkesztésével. Kiadásához Tatabánya MJV Önkormányzata nyújtott anyagi támogatást, 
mely a folyóirat 2011/2-es számaként jelenhetett meg.



3./ Kernstok-hagyományok ápolása  
-  2011-ben  rendezték  meg  a  nyergesújfalui  Kernstok  Galériában  Vecsési  Sándor 

festőművész,  egykori kuratóriumi tagunk 70. születésnapi  kiállítását,  melynek megnyitóján 
alapítványunkat  többen  képviseltük.  Nyergesi  kuratóriumi  tagunk  révén  szoros 
együttműködést valósítunk meg a Kernstok Galériával.

- A Kernstok Alapítvány és az Art Limes  honlapjának (www.artlimes.hu) bővítését az 
alapítvány  2011-ben  is  folytatta.  A  honlap  fejlesztésének  költségeit  saját  bevételünkből 
fedeztük. 

4./ A határon túli magyar művészet segítése – nemzetközi kapcsolatok
-  A  Kernstok  Alapítvány  indulásától  kezdve  rendszeresen  szervezett  kiállításokat  a 

felvidéki magyar művészek számára, s jelen volt a különböző művészeti intézmények által 
rendezett  tárlatokon,  pl.  a  révkomáromi  Limes  Galéria  tárlatain.  Részt  vettünk  az  elmúlt 
évben  is  az  Atelier  című  révkomáromi  művészeti  folyóirat  szerkesztésében.  Hazai  és 
nemzetközi  kapcsolataink  2011-ben  is  tovább  bővültek,  főleg  az  Art  Limesben  publikáló 
szerzők  révén.  Szakmai  kapcsolataink  erősítése  érdekében  részt  vettünk  a  pozsonyi 
illusztrációs  biennálé  megnyitóján,  valamint  a  libereci  bábfesztiválon.  E  rendezvényekről 
szakmai írásokat is közöltünk folyóiratunkban.

*
Működésünk hatékonyságát a jövőben is a pályázati támogatások sikeressége határozza meg. 
Az irodai működés feltételeit a tatabányai önkormányzat biztosította
A  Kernstok  Alapítvány  a  megyénkben  működő  közhasznú  szervezetek  közül  az  egyik 
legrégebben  működő  civil  szervezet.  Tevékenységünket  ezúttal  is  az  alapító  okiratunkban 
megfogalmazott  céloknak megfelelően végeztük.  Programjainkkal  a  művészi  értékek megjelenését 
szolgáljuk,  s  ezzel  befolyásolni  kívánjuk  a  látogatók,  a  különböző  célcsoportok  igényeit.  Mind 
szakmai  segítséget,  mind  gyakorlati  szolgáltatásokat  is  nyújtottunk  a  különböző  művészeti  
intézményeknek  az  általunk  képviselt  területeken.  Munkánk  hiánypótló  jellegű,  hiszen  alig  van 
környezetünkben olyan  szervezet,  mely művészeti-kiadói  tevékenysége  révén próbálna kapcsolatot 
kialakítani  a  különböző  intézményekkel,  lakossági  rétegekkel. E  feladatának  megfelelően 
szeretnénk  az  alapítvány  további  tevékenységét  alakítani,  s  ehhez  segítőket,  partnereket, 
támogatókat megnyerni.

Tatabánya, 2011-05-20. 
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