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A T-Art Alapítvány 31 éve működik Óbudán, 2020-ban ünnepelte alapításának 30.
évfordulóját, mivel a járványhelyzet nehezítette 2020-ban a programok megvalósítását, így
volt olyan program, ami átcsúszott 2021-be.
Az alapítvány 2021-ben 7 kiállítást szervezett, részt vett a 2021-es Magyar Festészet Napja
rendezvényeken, és továbbra is folyamatos szervezője és szereplője volt más óbudai
képzőművészeti eseményeknek is.
Film Németh Géza festőművészről és művészettörténeti előadások
Mivel a tavaszi időszakot újra sújtotta a covid, így igyekeztünk online formában programokat
biztosítani a közönségünknek. Úgy gondoltuk, hogy mind a művésznek, mind a közönségnek
sokat ad, hogy ha a művész kinyithatja a műtermének az ajtaját és megmutathatja az
alkotásait. Németh Géza harmadik kerületi művészre esett a választásunk, aki nemcsak itt él
és alkot, hanem a kerületi Artézi Galéria alapítója és működtetője is. Németh Gézával Garami
Gréta művészettörténész beszélgetett. Illetve ugyancsak tavasszal Gréta online
művészettörténeti előadásait is meghallgathatta a művészetre fogékony közönség.

https://youtu.be/07JXpfjo7aE
Kerületi művészek online, virtuális kiállítása és szabadtéri kiállítása
Ugyancsak a vírus helyzet miatt kellett már második éve online formában megrendezni a
harmadik kerületi művészek kiállítását májusban. A Kapcsolatban című kiállítás a Kunstmatrix
nevű online, 3D-s kiállító térben 3 hónapig volt látható. A megnyitó szöveget Garami Gréta, a
köszöntőt pedig dr. Kiss László polgármester úr mondta.
http://www.tartalapitvany.hu/t_art/csoport3.php?kiallitas=2
Illetve az önkormányzat támogatásával 50 kerületi művésznek tudtunk lehetőséget
biztosítani, hogy májusban szabadtéri kiállítás formájában tudja bemutatni a legfrissebb
alkotásait a harmadik kerület több pontján.

A T-Art Alapítvány művészetpedagógiai tevékenységét bemutató kirakat kiállítás az
Esernyős Galériában
A T-Art Alapítvány közel 10 éve folytat művészeti ismeretterjesztést is. Nagy örömünkre
szolgált, hogy májusban az Esernyős Galériába kikerülhetett az alapítvány e tevékenységét
bemutató kiállításunk.

T-Art könyvbemutató és családi nap az Esernyős Galériában
Júniusban végre személyesen is tudtunk találkozni és sort tudtunk keríteni a jubileumi
kiadványunk bemutatójára. A könyvbemutató napján délelőtt ingyenes alkotónapon
vehettek részt a családok, délután pedig egy fogadással egybekötött program keretében a
könyv szerzői bemutatták a kiadványt.

T-Art művészeti tábor a Szent József Házban
Júliusban megtartottuk az első T-Art tábort 15 harmadik kerületi gyermek részvételével. A
tábor fő témája a festészet volt. 5 napon keresztül reggeltől estig alkottak a gyerekek és a
tábor végére nemcsak rengeteg alkotással, hanem sok élménnyel és tudással is gazdagodtak.

Kor-társ attitűdök – az Attitűd Alapítvánnyal közös virtuális kiállítás 5 fiatal autista
művésznek
2021. júniustól augusztus végéig volt elérhető 5 fiatal autista művész virtuális kiállítása a TArt Alapítvány online virtuális terében. A T-Art Alapítvány szívesen működik együtt más civil
szervezettel és a kuratórium kiemelten fontosnak tartja a hasonló kezdeményezéseket.

Júniusban a Szarvas József színművész és a Kaszás Attila Hagyományőrző Egyesület által 2006
óta működtetett viszáki Kultúrpajtában Kopócsy Judit festőművésznek és a TÁRT Kert
csoportnak rendeztünk kiállítást.

Mesterek öröksége – válogatás a T-Art Alapítvány grafikai gyűjteményéből

A 2020-as jubileumi kiállítás sorozatból a járványhelyzet miatt elmaradt kiállítást végül az
Újpesti Ifjúsági Házban sikerült megvalósítani. A tárlat azoknak a művészeknek állított
emléket, akik már nincsenek az élők sorában.

Searching for T-Art III. – fiatal képzőművészek kiállítása a Szent József Házban
(2021. október 8-22-ig)
2019-ben a T-Art Alapítvány kuratóriuma új projektet indított el, melynek neve Searching for
T-Art. Ennek keretében olyan, 40 év alatti fiatal művészek munkáiból harmadik alkalommak
szerveztünk csoportos kiállítást, akiket a kuratórium tagjai választottak ki, és munkáikat a TArt minőségéhez és szellemiségéhez illeszkedőnek és méltónak tartanak. A tárlaton 20 fiatal
művész munkája volt látható, melyek közül hármat az alapítvány díjjal is jutalmazott (Drabik
Tamás, Őry Annamária, Sinka Péter). A díj egy kiállítás és egy nyomtatott katalógus
megvalósítása. A Szent József Házi kiállításról az NKA támogatásával online katalógus is
készült:
https://issuu.com/tartalapitvany/docs/search_tart

A T-Art Alapítvány festő támogatóinak kiállítása az Óbudai Kulturális Központban
(2021. október 8 – 29-ig)
A T-Art Alapítvány 2006 óta rendezi meg minden évben az Óbudai Kulturális Központban a
festészet napi tárlatát, melyen a T-Art Alapítvány festőművészeinek friss, utóbbi évben
készült alkotásai láthatók. A tárlatot a Magyar Festészet Napja Alapítvány elnöke, Verebes
György Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg. A kiállításon átadtuk a Supka Manna díjat
is, amelyet ebben az évben Révész Emese művészettörténésznek ítélt oda a kuratórium.

Alkotónap a Magyar Festészet Napja alkalmából az Óbudai Kulturális Központban
(2021. október 17.)
A Magyar Festészet Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódva idén is megrendeztük a T-Art
Családi Alkotónapot az Óbudai Kulturális Központban. A közös alkotásban szakavatott
képzőművészek, Bács Emese és Külüs László Ákos, illetve Tenk Dóra, a T-Art Alapítvány
kurátora vettek részt.

Gyulai Líviusz emlékkiállítás a Csokonai Művelődési Házban
(2021. november 12. és december 9. között)

A T-Art Alapítvány szívesen kölcsönözte a gyűjteményében található grafikákat a nemrég
elhunyt művész emlékkiállításához, melyet a 15. kerület több pontján egyszerre rendeztek
meg annak tiszteletéül, hogy a művész itt élt és alkotott.
Mind kortársak vagyunk – válogatás a T-Art Alapítvány gyűjteményéből az Újpesti Ifjúsági
Galériában
(2021. november 22. és december 20. között)
A kiállítást a T-Art Alapítvány kurátora, Tenk Dóra válogatta és rendezte meg. A tárlat célja és
üzenete, hogy a kortárs művészet közel kerüljön a mindennapok emberéhez, hogy elinduljon
egy beszélgetés a művészet által adott témák mentén. A művészetpedagógiával és
artcoachinggal foglalkozó kurátor gondolatindító kérdéseket és feladatokat társított a
kiállítás mellé. A megnyitón Mogyoró Kornél jazz zenész erre az alkalomra komponált
darabját hallgathatta meg a közönség.

