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Kortárs művészek és autizmussal élő alkotók képei is szerepeltek a Mosoly
Otthon Alapítvány idei, 5. jótékonysági aukcióján
2013. október 1., Budapest – Az autista lakóotthonok fenntartását támogató Mosoly Otthon
Alapítvány (MOHA) rendhagyó módon a 10. Nemzetközi Autism‐Europe Kongresszus külön
programjaként tartotta 5. művészeti aukcióját, amelyen közel 18 millió forint gyűlt össze. A Virág Judit
által vezetett jótékonysági aukción kortárs magyar és külföldi művek, valamint a különböző autista
lakóotthonokban született alkotások kerültek kalapács alá. A legmagasabb kifizetett összeg autista
alkotó művéért 320 ezer Ft, míg a kortárs alkotó művéért 2,4 millió forint volt.
A Mosoly Otthon Alapítvány immár 5. alkalommal rendezte meg nagysikerű jótékonysági aukcióját,
amelyen idén 81 művet árvereztek el. Az aukciós tételek közül 11 mű nemzetközileg elismert magyar és
külföldi kortárs művész munkája, mely az árverés előtti héten a Virág Judit Galériában megtekinthető
volt a „Nem kell mindent érteni” című kiállítás keretében. A további 70 alkotás az autista
lakóotthonokban a Mosoly Otthon Alapítvány által szervezett művészeti foglalkozásokon született. A
legmagasabb összegeket Bernar Venet, valamint Bihari László művéért fizették. A jótékonysági árverés
bevételével a MOHA az autista lakóotthonok fennmaradását kívánja támogatni.
A 2013. évi jótékonysági aukció tételsora
Autista művészek
Amine Boukhezer
Bárdfalvi Zsolt
Bihari László
Krejcsi Mária
Lakatos Renáta
Mihálykó Tamra
Pados Zulejka
Réti Kristóf
Varga Máté
Zoltán Gábor

Kortárs művészek
Bernar Venet
Fekete Balázs
Hausel Katalin
Jorinde Voigt
Maljusin Mihály
Maurer Dóra
Morgan O’ Hara
Société Réaliste
Szíj Kamilla
Uglár Csaba
Várnai Gyula

A szervezők idén egy igazi exkluzív termékkel is jelentkeztek: a festményaukció mellett olyan
selyemsálakra is lehetett licitálni, amelyeket az autista alkotók által megalkotott motívumok díszítenek.
A MOHA alapítója, Jaksity György úgy fogalmazott, hogy „a válság kitörése óta (Magyarországon)
folyamatosan romló gazdasági környezet miatt egyre több munkával egyre nehezebb a civil szférának az
üzleti világból anyagi segítséghez jutnia, ami a saját fundraising tevékenységünkön is látszik.
Ugyanakkor ez az este is bebizonyította, hogy az évek óta folyamatosan ápolt támogatói és partneri
kapcsolatok, az évről‐évre megújuló, fejlődő programjaink és egyre innovatívabb támogatás keresési
módok révén továbbra is finanszírozni tudjuk, egyéb az otthonok munkáját támogató projektjeink
mellett a művészetterápiás tevékenységünket. Az aukció nyeresége révén ráadásul idén is több mint
tízmillió forinttal, saját forrásainkból további hasonló összeggel tudjuk az autista otthonok működését
támogatni.”

A Mosoly Otthon Alapítványa felosztotta az aukción összegyűlt összeget és Alapítványunk 530.000 Ft
támogatást kapott, amit a Lakóotthon fenntartására, működési költségek kifizetésére valamint
hiánypótló fejlesztés vagy foglalkozás finanszírozására fordítunk.
A Mosoly Otthon Alapítványról (www.mosolyotthon.hu)
A 2007‐ben életre hívott Mosoly Otthon Alapítvány az autizmussal élő gyermekeket és felnőtteket segíti országszerte 12
lakóotthon támogatásával, valamint a lakóotthonokban folyó rendszeres művészeti foglalkozások szervezésével. A
lakóotthonokban nemcsak emberhez méltó teljes életet élhetnek az autizmussal élők, hanem a művészeti program által 2010
óta kibontakoztathatják tehetségüket is.
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