
        nemzetközi művészeti egyesület 

             internat ional art associat ion 

                   7622. Pécs, Király utca 24. 

                      

Szakmai beszámoló a 2018-as évről 
 
 
A Total Art Egyesület a „Pécsi Animáció Története” kiállítással, animációs programjaival a vizuális 
kultúra fejlesztésének, és annak mai korba történő adaptálásának jelentőségére és fontosságára 
kívánja felhívni a figyelmet. A megnyitás óta fogad csoportokat animációs foglalkozásokra, 
valamint több Baranya megyei kistelepülésre és határon túlra is elvitte ezt a lehetőséget. 
Továbbadva ezeket az ismereteket a fiatal generációnak, hiszen a vizuális kultúra fontos része az 
oktatásnak is. Szolgálja a hagyományőrzést egyrészt az érintett helyszínek kulturális értékeinek 
megjelenítésével az elkészült alkotásokban. Másrészt a tradicionális animációs technikák használata 
a művészeti ág sajátos eszközeinek és módszereinek életben tartásával. A zootróp (forgó dob) 
foglalkozáson mindenki elkészítheti saját, 12 képkockából álló rajz-sorozatát, amit a különlegesen 
kialakított fekete dob belsejébe helyezve, majd azt megpörgetve életre kelthet! A kockánkénti 
felvétel technikájával tárgyakat, figurákat, papírból kivágott formákat lehet mozgásfázisonként 
megmozgatni. 
A 2018-as évben négy pályázati programot valósított meg az egyesület. A Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával Baranya megyei településeken mutatták meg a rajzfilmkészítés technikáját az ott élő 
fiataloknak, valamint határon túl, Nagyszalontán is közel száz gyermek élvezhette a mozgókép 
készítés csodáját, és konferencia keretében ismerhették meg az érdeklődők az Arany János 
műveiből készült rajzfilmes adaptációkat. A harmadik NKA pályázat pedig lehetőséget adott, hogy a 
Total Art Egyesület tagjai a Nagyszalontán megismert Arany János Művelődési Egyesület tagjaival 
Pécsett közösen készíthettek Pécsről egy animációs kisfilmet. A negyedik projekt a Nemzeti 
Művelődési Intézet Kodály 135+1 pályázata volt, melyben 5 fős gyermek csoport ismerkedett meg 
Kodály életével és zenéjével. Háry János daljátéka alapján készült animációs film inspirálta őket 
saját kisfilm készítésére, melyet közönség előtt Pécsett, valamint Lakitelken a projekt zárásaként 
bemutattak a többi résztvevőnek is.  
A Pécsi Animáció Története kiállítás meghívást kapott a Bajai múzeumba, ahol félévig volt látható 
a hagyományos rajzfilmkészítés technikája és története. Állandó animációs foglalkozásokkal tették 
interaktívvá a kiállítást, így bárki kipróbálhatta a mozgókép készítést. A Pécsi Országos Színházi 
Találkozó ideje alatt az egyesület összművészeti programsorozatot szervezett, ahol zenei, táncos, 
irodalmi műsorokkal színesítette a találkozót. A Nagyszalontán tartott konferencia eredménye, hogy 
a konferencián részt vevő Nagyváradi Partiumi Egyetem hallgatói közül hárman szakmai 
gyakorlatukat Pécsett az egyesületnél töltötték el. Ősszel, negyedik alkalommal vett részt a 
Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Fesztiválon, mint vidéki helyszín, ahol a gyerekfilm kategória 
filmjeire szavazhattak a gyerekek. Az Országos Rajzfilmünnep programsorozathoz is évek óta 
csatlakozik az egyesület filmvetítéssel és kreatív foglalkozással, így ünnepelve meg az Animáció 
Világnapját. 
Rendezvények melyeken rendszeresen részt vesz az egyesület: Pécsi Csokoládé Karnevál, Zsolnay 
Piknik, Pécsi Fényfesztivál, Ördögkatlan Fesztivál, Szamárfül Fesztivál, Kockafeszt, Bőköz 
Fesztivál, Hét Domb Filmfesztivál, Pécsi Tanuló Fesztivál, DesignPécs. 
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Megvalósított programok: 

 
2018.01.10. Hosszúhetény- Arany adaptációk –animációs foglalkozás 
2018.01.13. Téli Filmes Esték - filmklub 
2018.01.17-06.30. Bajai kiállítás megnyitó (animációs kiállítás vendégszereplése) 
2018.01.27. Téli Filmes Esték - filmklub 
2018.02.03. Kultúrházak Éjjel Nappal 
2018.02.04. Pécsi Csokoládé Karnevál – Zsolnay negyed 
2018.02.10. Farsangoló Hangoskodás – Bóbita Bábszínház 
2018.02.10. Téli Filmes Esték - filmklub 
2018.03.09-11. Nagyszalonta – Arany adaptációk konferencia és animációs foglalkozás 
2018.04.13. Kodály 135+1 projekt 
2018.04.14. Vokány – Arany adaptációk- animációs foglalkozás  
2018.05.08. Nagypeterd – animációs foglalkozás 
2018.05.27. Mágocs – gyereknapi animációs foglalkozás 
2018.06.04. Vokány – Varázslatos animáció – animációs foglalkozás 
2018.06.07-14. POSZT – Összművészeti udvar 
2018.06.19. Nagypeterd - Varázslatos animáció – animációs foglalkozás 
2018.06.23. Baja – Múzeumok éjszakája- animációs foglalkozás 
2018.06.29.- 07.01. III. Pécsi Fényfesztivál – fényfestés, animációs foglalkozás, filmvetítés 
2018.07.19. Alsómocsolád – Varázslatos – animációs foglalkozás 
2018.07.31.-08.04. Ördögkatlan Fesztivál – Land Art, animációs foglalkozás 
2018.08.24-26. Bőköz Fesztivál – animációs foglalkozás 
2018.09.03.-09. II. Hét Domb Filmfesztivál Komló – Off program-animációs foglalkozás 
2018.09.15.-16. Kulturális Örökség Napok 
2018.09.21-22. II. Pécsi Tanuló Fesztivál – Nemzetiségi kiállítás, animációs foglalkozás 
2018.10.24-26. Primanima Filmfesztivál – vetítések, zsűrizés 
2018.10.27. Országos Rajzfilmünnep – filmvetítés, animációs foglalkozás, beszélgetés 
2018.10.27. Zamárdi Hotel Wellamarin – animációs foglalkozás 
2018.11.03. Kárász – animációs foglalkozás 
2018.11.10. Filmklub 
2018.11.16-18. Határon átívelő találkozások – pályázati megvalósítás, filmkészítés 
2018.11.23. Nagypeterd – foglalkozás  
2018.11.24. Filmklub 
2018.12.01. Adventi Retro Könyvásár és animációs foglalkozás 
2018.12.08. Vokány – animációs foglalkozás 
2018.12.08. Adventi Retro Könyvásár és animációs foglalkozás 
2018.12.22. Filmklub 
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Képes összefoglaló 
 
Hosszúhetény- Arany adaptációk –animációs foglalkozás 

       
 
Bajai kiállítás megnyitó (animációs kiállítás vendégszereplése) 

   
 
Kultúrházak Éjjel Nappal 

    
 
Pécsi Csokoládé Karnevál – Zsolnay negyed 
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Nagyszalonta – Arany adaptációk konferencia és animációs foglalkozás 
     

 
 
Kodály 135+1 projekt 

 
Vokány – Arany adaptációk- animációs foglalkozás 

Vokány – Varázslatos animáció – animációs foglalkozás 

 
POSZT – Összművészeti udvar 
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III. Pécsi Fényfesztivál – fényfestés, animációs foglalkozás, filmvetítés 

 
Ördögkatlan Fesztivál – Land Art, animációs foglalkozás 

 
II. Hét Domb Filmfesztivál Komló 

 
Primanima Filmfesztivál 

 
Határon átívelő találkozások 

 


