Alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása — 2021

A Summa Artium 2021-ben folytatta a magántámogatások bevonására irányuló tevékenységét
kulturális, művészeti projektek megvalósítására. Ezekről részletesen és folyamatosan beszámolunk
honlapunk Támogatott projektek menüjében.
Magánalapjaink támogatásai 2021-ben
Szépíró Szociális Alap
A Szépírók Társaságával együttműködésben 2021. év elején indított alap 1 010 000 Ft összegben
fizetett ki szociális segélyt, 11 fő részére.
Király István Alap
Király István születésének 100. évfordulója alkalmából, 2021-ben az alap két könyv (Király István
öröksége és Király István Petőfitől Tandoriig) megjelentetését támogatta, és együttműködésben a
Könyvtárellátóval, összesen 300 példányt juttatott el hazai könyvtárakba, minderre összesen 3 350
000 forintot fordított. A nettó 300 000 Ft összegű Király István Díjat Mórocz Gábor,
irodalomtörténész kapta.
Független Művészetoktatási Alap
Az alap 2021. szeptemberben indult, a FreeSzFE Egyesülettel együttműködésben. Jelenleg gyűjti a
támogatásokat, november 30-án 2 182 000 Ft állt az Egyesület rendelkezésére.
Anonim Támogató Magánalap
Az alap támogatásai a Magyar Elektronikus Könyvtár állománygyarapítását, színházművészeti
tanórákat, post Covid ellátáshoz kapcsolódó informatikai eszközök vásárlását segítették összesen
2 125 000 Ft összegben, és 7 500 USD külföldi tanulmányi ösztöndíjat adtak az USA-ban folytatott
művészeti tanulmányokhoz.
Utolsó Csepp Támogatási Alap
A 2021-ben indult alap első támogatása a Korall Társadalomtörténeti Monográfiák sorozatban
megjelenő Mérei Ferenc kötet elkészítését segítette Rényi Andrea és Straub Elek 700 000 forinttal.
Heller Ágnes Díj Alap
Az alap második alkalommal adta ki az 1 000 000 Ft összegű Heller Ágnes Díjat, 2021-ben Csuka
Botond, filozófus számára.
Trust for Mutual Understanding Regionális Alap
Az alap összesen 97 300 USD támogatást adott közép- és kelet-európai kulturális mobilitási, regionális
együttműködési projektek részre, mint például a régióból érkező művészek együttműködésével
létrehozott kortárs tánc előadások Tbilisziben, Prágában, Rigában, művészeti rezidencia program
Berlinben, a Tbiliszi Építészeti Biennálé interdiszciplináris beszélgetés sorozata vagy köztéri művészeti
projekt megvalósítása Bihac városában, Bosznia- Hercegovinában.
CITD Független Színházművészeti Alap
Az alap a Center for Independent Theater Development Alapítvánnyal együttműködésben összesen
2 680 000 Ft ösztöndíjat osztott ki nyolc egyetemi hallgató részére, hogy az év során amerikai
színházművészeti hallgatókkal tanuljanak együtt, és 4 500 000 Ft támogatást nyújtott a Színház
folyóirat számára.

Saját projektjeink
2021-ben folytattuk hagyományos tevékenységeinket saját projektjeink keretein belül, a Vademecum
kulturális ajánló hírlevéllel minden kedden jelentkeztünk, a Vademecum Könyvklub tagjaihoz pedig
minden hónapban megérkezett a hónap könyve.

Fortepan on-line fotó archívum
2021-ben teljesen megújult a Fortepan honlap, amelyen immár több, mint 150 000 fotó között lehet
böngészni. 2021 nyarától a Capa Központtal együttműködésben, Virágvölgyi István szerkesztésében
jelenik meg minden héten a Heti Fortepan. A Fortepan életében első alkalommal, és mindjárt
sikeresen volt főpályázó egy Creative Europe projektben, együttműködésben egy olasz és egy lengyel
fotós szervezettel. A projekt célja, hogy létrehozzuk a nemzetközi Fortepan oldalt, a megvalósítás 2022
őszén kezdődik.
Kulturális Obszervatórium
A kultúrafinanszírozás kutatásával foglalkozó műhely Inkei Péter vezetésével, a FestivalFinder.eu
(a)Live Now projekt keretében a kulturális, művészeti fesztiválok és a városok kapcsolatát elemzi,
norvég, belga és olaszországi partner szervezetekkel.
A Summa Artium Kultúratámogató Magánalap 2021-ben megvalósult projektjei
Végül egy örömteli híradás arról, hogy oly sok bizonytalanság után, a koronavírus járvány miatt az
elmúlt években elhalasztott, több, a Summa Artium által támogatott projekt is megvalósult 2021-ben,
közülük álljon itt néhány:
Támogatásunkkal hozzájárultunk
•

az Ördögkatlan Fesztivál megvalósulásához

•
•

Határtalan Design/Budapest Design Week kiállítás megrendezéséhez
A Tilos Rádió új stúdiójának létrehozásához

•

Az Off-Biennálé rendezvénysorozat (ezen
megvalósulásához
A Mozgó Világ folyóirat megjelenéséhez.

•
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