KŐVÁGÓÖRS X ÉPÍTÉSZET X ALKOTÓTÁBOR

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen módon segítettek minket és szerepet vállaltak abban, hogy ez a
tábor létrejöhessen. Legelőször is szeretnénk megköszönni családtagjainknak, akik a legelső pillanattól
kezdve támogatták e hajnali gondolat megvalósulását.
Szeretnénk megköszönni a barátainknak, akik a lehető legváltozatosabb módon járultak hozzá az esemény létrejöttéhez. Akik a kertrendezéssel, pakolással és egyéb ötletelésekkel segítettek: Zentai-Papp
Dániel, Kunsági Tamás, Bóta Dániel, Lee Olivér, Bán
Gergely, Pásztor Bence; ötleteléssel, hang és fénytechnikával, szervezéssel Molnár Fábián; hangcuccal Pongor
András; szövegkorrekciókkal Hunyadi Kata. Köszönjük a
BME oktatóinak, hogy a TT1-et Kővágóörsre hozták. A pályázati lehetőségért és a platós közvetlen Budapest Kővágóörs rakétajáratért kiemelt köszönet illeti az Everto Kft.-t,
faanyagért pedig a PSI Technology Kft.-t.
Köszönet a tábor alatti munkájukért a csoportvezetőknek: Zétényi Zsófiának, Beke Andrásnak, Pásztor Bencének és Pajter Győzőnek, akik szakmaiságukkal és közvetlenségükkel nagyban hozzájárultak
a színvonalhoz és ahhoz, hogy jó hangulatban teljenek a mindennapok.Köszönet a kiállítóknak, az
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előadóknak, a zenészeknek, Szilágyi Katának, és
a helytörténészeknek, akiket e kiadványban részletesebben is be fogunk mutatni.Köszönet a táborozóknak és
mindazoknak, akik végig lent voltak vagy csak benéztek,
de ötleteikkel emelték az esemény színvonalát.
Külön köszönet Zöllner Zitának, Zöldi Sárának, Borsai
Szandrának és Gallyas Lucának, akik a tábor után is aktívan részt vállaltak az idei tábor utólagos dokumentálásában és e kiadvány elkészítésében.
Továbbá kiemelt köszönet illeti Tóth Teodórát, aki áldozatos jelenlétével az elejétől kezdve lelkesen segített minket, nemcsak a logo- és arculattervezéssel, de
a táborfelfelhívás és e kiadvány grafikai részének elkészítésével is.
Végül köszönet a sokszor estébe hajló rendíthetetlen lektorálási munkájáért Zétényi Zsófiának.
A Kultúrális Alap Építőművészet Kollégiumának 101108as altémájának
A 2019 / N 6882 sz. pályázatához készítette az Everto Ingatlanépítő Kft.
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A KIADVÁNYRÓL
Ezzel a kiadvánnyal egy kísérleti kezdeményezés első lépéseit szeretnénk megosztani. Továbbá bemutatni az
alkotótábor megvalósításához vezető utunkat, pár szóban magát a tábort - azokat az embereket akik közreműködtek benne, az előadásokat és a galériát - és azokat a lehetőségeket, amik mindezek után előttünk állnak.
Csodálatos belegondolni, hogy barátaink, ismerőseink és a menetközben megismert önzetlen és nyitott emberek segítségével egy számunkra egészen újszerű és izgalmas folyamat indult el.
Ez a kiadvány bátorságot adhat másoknak is a hasonló állapotban lévő ingatlanok felkarolásához. Több hasonló
sikeresen működő kezdeményezés létezik nemcsak Magyarországon, de szerte a nagyvilágban, mint például
a Homade by Nomadways (Brivezac, Franciaország), Nest (Padova, Olaszország), GutAlaune (Halle, Németország). Így, mégha nem is szándékunk egy teljességében adaptálható modell megfogalmazása, ötletek szintjén
iránymutató, igazolt állítás lehet a tábor története.
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HELYSZÍN
Kővágóörs eredete egészen a honfoglalás koráig nyúlik vissza, a településnév egyik fele is erre utal (Örs nemzetsége),
a másik fele pedig a helyi geológiai adottságok, a kőtenger és a hozzá kapcsolódó kőfeldolgozó hagyományokat őrzi.
Kővágóörs első okleveles említése 1263-ból származik, a bortermelésen kívül a Balaton-környéki kereskedelmi úthálózat egyik fontos állomásaként valamint országos vásárok helyszíneként a XVIII. századra mezővárosi rangot kap, a
hozzá tartozó Révfülöp kikötőjével erősíti kereskedelmi pozícióját. A település a mezővárosi rangot a huszadik század
viszontagságai okozta elnéptelenedés és az ehhez köthető urbanizációs folyamatok miatt is elveszíti, kisközséggé alakul
vissza, Révfülöppel való viszonya pedig megfordul. Kővágóörs elnéptelenedésének és elöregedésének egyik fő oka az
őt elkerülő környéki vasúthálózat kiépülése. Furcsa fintora a sorsnak, hogy a jelenleg 840 lelket számláló település a közelmúltban újra egy kereskedelmi útvonal részévé vált; rajta halad át a kékkúti ásványvízgyárhoz köthető tehergépjármű
forgalom, a nevezett kamionos útvonal közvetlenül az alkotótábornak otthont adó ház előtt kanyarodik be Kékkút felé. Az
intenzív kamionos forgalom nemcsak zajterhelést okoz a településen, hanem a régi építésű házak utcafrontját is rázza,
repedéseket okozva az évszázados falszerkezetekben.
A település egyik legjellegzetesebb épített emléke a XIII. századi eredetű evangélikus templom és a közvetlenül elé
felhúzott, őt kitakaró ellenreformáció-korabeli katolikus templom épületegyüttese. A templomdombon található két épület
feszültséggel teli viszonya miatt a helyiek a katolikus templomot dac-templomként emlegetik. További értékes műemlék a
XVIII. században épített ortodox zsinagóga, amely a második világháború deportálásai miatt hitközség nélkül maradt és
jelenleg is gazdátlanul és romosan áll, szintén a település szívében.
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Források

P. Miklós Tamás: ADALÉKOK KŐVÁGÓÖRS TÖRTÉNETÉHEZ
Dr. Dénesi Tamás EGY PLÉBÁNIAALAPÍTÁS NEHÉZSÉGEI Konfliktusok Kővágóörsön
Bárth János: Az eleven székely tizes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tizesek működése a XVII-XX. században (Kecskemét, 2007)
Dr. Hasznos Judit: A hallhatatlan sikoly. Tapolca és Kővágóörs (OR-ZSE Doktori Iskola III. évfolyam, 2007)
Somogyi Győző, Szelényi Károly: Káli-medence (F. Szelényi Ház, Veszprém, 1992.)

A HÁZ
Mint minden háznak, úgy az alkotótáborunknak otthont adó épületnek is saját személyisége, története van. Generációk
nevelkedtek fel benne, átfújta a múlt század viharos szele, két világháborújával, a rendszerváltásig tartó 40 évével és a
többi sajátos érdekes helyzetével együtt.
“A ház családunkhoz megözvegyült dédnagyanyám - becsületes nevén Sárffy Imréné Zámbó Anna - révén került 70
évvel ez előtt. Feltételezhetően kereskedelemmel foglalkozó zsidó családé lehetett előtte, az itt élőkről nem sokat tudni.
Később a jól ismert vidéki szockó történetek jöttek, 52-ben a család egyik felét kitették a házból, vagyis áttelehettek a
pincében, idegeneket költöztettek a helyükre, a kötelező beszolgáltatásokon és a téeszesítésen át lehetne sorolni a részleteket, de minek. Ez a ház is, mint még sok másik, magán viseli a magyar történelem múlt századának sokféle sebeit.
A ház legrégebbi része a konyha és fürdőszobai rész. A mai galéria később épülhetett hozzá, itt ÁFÉSZ működött, azaz Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet. Így kerülhettek a homlokzatra a nagyobb méretű, kirakatszerű ablakok is.
Beljebb haladva a hosszúkásan elnyló udvaron korábban több másik épület is állt, ezek a háborút már nem élték túl, a pajta
és az istálló teteje sem eredeti. A bombatalálattól leégett régi nádtetőt a dédi csináltatta meg. E házba született édesanyám
és két testvére. Még általános iskolás volt 1967-ben, mikor nagyszüleimmel együtt átköltöztek Révfülöpre. A ház így pár év
alatt teljesen megüresedett és az utóbbi évtizedekre jóformán lakatlanná vált.
A tábort megelőző (rövid) időszakban végül sikerült az épületet raktár jellegéből kiemelni és feléleszteni. Remélhetőleg
megtalálja helyét új funkciójában és sikerül nem csak a további amortizációtól megóvni, hanem minimális beavatkozásokkal alkalmassá tenni kultúrális és oktatási tevékenységek befogadására.” /Bán Márton/
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RAKTÁR
MŰHELY
SZOBÁK
KONYHA
FÜRDŐ
GALÉRIA: az utcáról nyíló üzlethelyiségben kapott helyet a
galéria. Ez a tér rendhagyó egy általános vidéki ház működése
szempontjából. Az ablakok talán a település legnagyobb ablakai,
amit az egykori ÁFÉSZ funkciónak köszönhető átalakítás eredményezett.

KOCSISZÍN

HÁLÓTÉR: a régi istálló két helyiségét lepadlóztuk használt építőlemezekkel, amikre matracot tettünk.
Itt alakult ki egy nyári szálláshely.
ELŐADÓTÉR: az udvarból nyíló régi pajtában voltak az előadások és a koncertek.

KERT: A hosszan elnyúló kertben érdekes dolgot figyeltünk meg. A telken egymás után
7 diófa áll, nagyjából egyforma távolságban, ezek osztják különböző zónákra a területet.
A kert vége felé közeledve a funkcionális rend fellazul és egyre szabadabb elrendezés mutatkozik.
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ELŐKÉSZÍTÉS
A helyszín előkészítése és a nyári programok szervezése már kora tavasszal elkezdődik. Hétvégente
a telket és a házat készítjük fel: helyet keresünk a dolgoknak, szerszámokat szerezünk és továbbgondoljuk
azokat a tereket, amik az emberek fogadására hivatottak. Hétközben előadókat, kiállítókat és WS vezetőket
szervezünk, támogatókat keresünk és az építés részletein gondolkozunk. Szerencsére többen már az előkészítő fázisban bekapcsolódnak. Szereténk úgy működni, hogy ki-ki azt tehesse hozzá és azt vihesse innen
magával, ami számára természetes. Ha úgy érzed, hogy te is szívesen bekapcsolódnál akár már az előkészítő fázisban, keress bátran, írj nekünk!
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Szervezők
Bán Márton

“A BME-n végeztem villamosmérnökként, jelenleg a szakmámban dolgozom. Szabadidőmet zenéléssel, koncertek látogatásával és szervezésével töltöm. Így kerültem a JazzaJ közelébe is, ahol pár éve önkénteskedek. A Káli-medencében töltöttem gyerekkorom jó részét, amit sokan
mind a mai napig a világ egyik legszebb tájaként tartanak számon. Anyai
ágon, szépszüleim óta van családi kötődésünk Kővágóörs és környékéhez, aminek központjában már régóta funkciótlanul áll a “Kővágóörsi
Ház”, amit ezúton szeretnénk alkotói és közösségi célokra életre hívni.”

Pongor Soma

“Számos olyan programban vettem részt korábban is, ahol közösségi
kezdeményezések koordinátoraként szereztem tapasztalatot építészként. Ezekből elsősorban azt tanultam, hogy az építészet keretei sok
tekintetben túlmutatnak az épített környezetünkön, számomra az építészet egy olyan közös ügyet jelent, ami nem csak a szakmám képviselőivel köt össze. Jelenleg a Studio Nomad tagjaként dolgozom, elsősorban építészeti és művészeti projektek megvalósításával foglalkozunk.
Kővágóörsi kötődésem és Marcival való barátságunk kezdete nagyjából
egy időpontra esik a tábor szervezésének elkezdésével, de remélem,
hogy egy hosszú történet előtt állunk.”
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GONDOLATOK
Egy épület rehabilitációja szép gondolat, amíg az nem csak egy házról és annak felújításáról, hanem az azt használókról szól. Egy olyan keretrendszer megteremtése a szándékunk, ami lehetőséget biztosít alkotói és szellemi
munkára, közösségépítésre, párbeszédre. Mivel az építészet lett a választott formanyelv, sejteni lehetett, hogy
lesznek egyetemisták és szakmabeliek is. Arra is számítottunk, hogy benéznek a haverok, a haverok haverjai,
és arra is, hogy az idősebb generáció is képviselteti magát. A meghirdetett programokon rendre felbukkantak
környékbeliek, itt élők és nyaralók, magyarok és külföldiek. Egy ilyen heterogén szituáció már önmagában is
tanulságos helyzet, az eseményt ezért nem gondoltunk saját magán túlmutató, direkt üzenetekkel feldíszíteni.
Szeretnénk tovább bontogatni a benne rejlő lehetőségeket, és ennek szellemiségben szervezni a tábor jövőjét.
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AZ ELSŐ ÉV
Az első év eredményeként négy több napos alkotói esemény megszervezését tudhatjuk a hátunk mögött. A Kultúrális Alap által támogatott eseménysorozat alatt sor kerülhetett két helytörténeti előadásra, 8 építészeti előadásra és több szakmai workshopora. Öt országból érkeztek külföldi zenészek(Finnország, Kolumbia, Szlovákia,
Argentína, Csehország), akik a hazai muzsikusokkal együtt az esti műsort színesítették és végül egy színházi
előadásra is sor kerülhetett - a három kiállítás mellet. A nyár további részében mindezt követte egy hosszú hétvége linóleum metsző workshoppal, egy másik hosszú hétvége koncerttel és kiadványbemutatóval - ide inkább
a MOME-ról jöttek diákok -, az ősszel pedig a BME Építész Szakkollégiuma szervezett nálunk alkotó hétvégét.
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A TÁBOR
Koncepció, közösség, alkotás
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Építészet és
koncepció
2018. 06. 22. 2018. 07. 01.

A tíz napos tábor alatt a helyszínen felvetődött kérdések alapján terveztük és
építettük meg az elkészült installációkat. Nem határoztuk meg a program léptékét előre, a tábor résztvevői és látogatói egyaránt belefolytak az alkotásba. Egy
hosszú papírtekercsen készítettük a terveket, amelyekkel napról napra haladtunk. Akik csak pár napra csatlakoztak, szintén belerajzoltak, később pedig a
modellezésbe, majd építkezésbe kapcsolódtak be. Ezért az elkészült objektumokra is egy sokak által formált, közösségi produktumként tekintünk.

Szervezők

Workshopvezetők

Zétényi Zsófia DLA, Beke András, Pásztor Bence, Pajter Győző
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„A hét első felében a helyszínnel ismerkedtünk, igyekeztünk
megtalálni a kert súlypontjait, illetve az épületekhez szorosan kapcsolódó tereket. A hosszan elnyúló telken számos
diófa áll. Az első diófaközben található a tűzrakóhely és a
régen állatok itatását is kiszolgáló kút. Ez a térség központi
magja, összeköttetésben áll a pajtával, képes összeterelni
az embereket a közös étkezéshez. A kút állapota is afelé
terelt minket, hogy valami új dolgot tervezzünk erre a részre. A tervezés úgy zajlott, hogy a hét elején spontán módon
elhelyezett elemek használatát figyeltük meg, mi történik
velük egy mozgalmas este folyamán. Az itt látott tapasztalatokat próbáltuk a tervezés során figyelembe venni.
A tábor során sok ember gyűlt össze a tűz köré esténként
és ezt a jelenséget szerettük volna még élvezhetőbbé tenni.
Ennek kapcsán készült egy nyári konyha, asztal, pult, mely
elemek változtathatók az igények szerint. A régi kút elöregedett részét lebontottuk és az új elemet a meglévő kövekre
helyeztük el, mely a megmaradt vályú rendszert tiszteletben tartja. A telek további fejlesztései között szerepel olyan,
amely a kútból szivattyúzott vizet használná fel, ezért úgy
gondoltuk, hogy nem építjük vissza a régi vízfelhúzó kereket,
s ha már mai elemek kapnak szerepet a kút működésében,
akkor egy lámpát is elhelyezhetünk a kútban. Így az elkészült
elem tulajdonképpen egy egyszerű farkasfogas korlát, mely
oldalán átszűrődik a fény.”
Zöldi Sára
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LINÓMETSZÉS
A 2018-as év nyárának utolsó hétvégéjét is Kővágóörsön töltöttük, ekkor készítettük ezeket a linómetszeteket, amelyek a táborban épített alkotásokat ábrázolják. A metszetek egy-egy példánya a helyszínen maradt,
és a galériában kerültek elhelyezésre, előrevetítve azt a szándékunkat, hogy az itt létrejövő, helyszín által
inspirált alkotások a kiállítótér állandó anyagát bővítsék.
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KIÁLLÍTÁSOK
A frissen kialakított galériatérben három kiállítást szerveztünk, amik témájukban kapcsolódtak a táborhoz: egy
környékbeli művész kiállítását, egy távoli vidék újra felfedezett arcáról készült sorozatot és egy rejtett hálózatról
szóló fotókiállítást. A bemutatott munkák egy része állandó kiállításként megtekinthető marad Kővágóörsön.
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Czuczor Gergely

(Kassa, 1922. január 1. - Révfülöp, 1982. december 24.)
Czuczor Gergely révfülöpi tanító és képzőművész, érzékeny akvarelljei és metszetei témájukban szorosan kapcsolódnak a Káli-medencéhez és a Balaton-felvidékhez. Ez a kiállítási anyag egyfajta tiszteletadás a környék által inspirált művészek előtt, amit fontosnak tartottunk kifejezni a galéria megnyitásának
alkalmával. Szeretnénk ezt a helyi érdekeltségű vonalat a jövőben is megtartani.
“Czuczor Gergely tanár, festőművész Kassán született 1922. január 1-jén. Esztergomban érettségizett, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói oklevelet 1942-ben. Először Sárisápon, majd 1952-től – matematika-fizika tanári oklevelet szerezve – harminc éven át, 1982-ig a
Révfülöpi Általános Iskolában tanított. Azon kivételes pedagógus személyiségek közé tartozott,
akik magas szinten végzett hivatásgyakorlás mellett képzőművészettel is foglalkoztak. Saját kedvtelésből, nem mindennapi tehetséggel kezdett rajzolni, festeni, s az akvarell festés magas szintjére
jutott el. Számos képén a Balaton színeit, hangulatát ragadta meg egyéni festői technikájával. Balatoni és révfülöpi életképei, napfelkeltéi, Káli-medencét bemutató grafikái és érdekes faintarziái
több kiállításon voltak megtekinthetők, illetve kiadványokban láthatók. Révfülöpön hunyt el 1982ben.” (Révfulop, Tantestületi Anyagok)
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Danyi Balázs

Danyi Balázs épületfotós maga is építészként tanult az egyetemen és ezalatt fordult az építészeti fotózás felé. Jelenleg számos kortárs hazai építésznek készít fényképeket, az utóbbi évtizedben rengeteg
helyen találkozhattunk képeivel.
Az alkotótáborban kiállított sorozatát először mutatta be. A fényképek Magyarországon található, nem
építészek által tervezett erdei menedékházak és kis léptékű épületek képeit tartalmazzák. Az építmények szépségét és spontán harmóniáját legtöbbször a szükségszerű formálás hozza létre. A házak sok
esetben elhagyatottan, kihasználatlanul, egy rejtett hálózatot alkotva állnak az erdőben.
A sorozat folyamatosan bővül, a galériában nyolc kép került bemutatásra, melyek kicsinyített nyomatát
a popup kiállítás végén a résztvevők hazavihették. Az eredeti 21 x 21 cm-es képek a galéria állandó
kiállításának részeként a helyszínen maradtak.
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Magyari Zsolt
fotóit válogatta
Kocsis Alexandra

Magyari Zsolt operatőr, de korábban kezdett fotózással, mint filmekkel foglalkozni. A fotografikus történetmesélés vezette a film világához. A bukaresti és a budapesti filmművészeti egyetemen tanult, 2009
óta Bukarestben, Budapesten, Berlinben és Londonban is dolgozott. Több európai sztereoszkópikus 3D
produkcióban közreműködött, Berlinben és Manchesterben is tanított 3D filmkészítést.
Kocsis Xandi művészettörténész, a sokszorosított grafika történetét kutatja. 2014 és 2017 között Erasmus
Mundus ösztöndíjjal végzett doktori képzést, élt és dolgozott Berlinben, Londonban és Canterburyben.
Jelenleg a Szépművészeti Múzeum/Magyar Nemzeti Galéria olvasó szerkesztője Budapesten.
“Amikor megérkezünk egy másik országba, óhatatlanul visszük magunkkal a prekoncepcióinkat.
Ez hatványozottan igaz Nagy-Britannia esetében, hiszen ki ne ismerné London ikonikus épületeit,
Shakespearet vagy a monarchia bulvársztorijait, hiszen a fél világ angolul beszél. Amikor élni kezdünk
ebben a másik, hétköznapi Britanniában, így vagy úgy de csalódunk, az évszázadok alatt gondosan
felépített képet elkezdjük magunkban felülírni, összevetni az általunk tapasztalt (szubjektív) valósággal.
A kiállított fotókon keresztül ezt a bennünk másfél éven keresztül felépült új képet szeretnénk megmutatni. Rekonstruáljuk, hogyan nézett ki a mi “kis Britanniánkat.” Ahogy megtapasztaltuk az “országimázs”
és a szubjektív tapasztalat közötti feszültséget, nagy hatással volt arra is, hogy mit gondolunk saját országunkról, perifériáról és provincializmusról.”
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ELŐADÓK
Olyan fiatal építészeket hívtunk meg előadni, akik egytől egyig fiatal pályakezdők és jellemzően saját
projekteken dolgoznak. Azt kértük tőlük, hogy alkotásaikon keresztül mutassák be azokat az építészeti kérdéseket, amelyek foglalkoztatják őket. A meghívottak munkásságában kivétel nélkül megtaláljuk azokat
a projekteket, amellyel közvetlenül reagálnak az őket körülvevő épített környezetre és aktívan állást foglalva
alakítják azt. Bár ezek a projektek léptékükben sokszor különbözőek, a mögöttük levő építészeti gondolatok
és eszközök azonos alapokon, az építészet időbeliségén nyugszanak. Vagyis azon az elven, hogy az általunk
létrehozott épületek öregednek, változnak és átalakulnak.
A későbbiekben is tervezünk építészeti programokat Kővágóörsön, mivel az eddigi tapasztalataink alapján az
előadások a kialakult szakmai párbeszéd mellett a tervezést illetve építést is előrevitték. Az így létrejött szellemi
műhely segítségével a jövőben is nyilvánosságot szeretnénk biztosítani az alkotótáborban születő gondolatoknak.
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Építész előadók

Szelecsényi Balázs

Zétényi Zsófia

Studio Nomad

Park Stúdió

Partizan Architect

Paradigma Ariadne

odooproject.com/hu
csomasroom.org

Liziczai Sándor
Pottyondy Flóra
Hodossy Anna
parkstudio.hu

ivocsap.hu

Hory Gergely
Major Zoltán
Müllner Péter
prtzn.hu

Pásztor Bence
Pongor Soma
Tarcali Dávid
studio-nomad.com

Csóka Attila Róbert Molnár Szabolcs
Smiló Dávid
paradigmaariadne.com
27

Helytörténet

Somogyi Győző

wikipedia:Somogyi_Győző
kalihirado.hu
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Színház

P. Miklós Tamás
pmiklostamas.hu
revhon.hu

Szilágyi Kata

facebook: hoppart.tarsulat
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ZENEI ELŐADÁSOK
Zenei műsorunk egyik koncepciója az volt, hogy kb. fele-fele arányban legyenek a hazai és
a külföldi előadók vegyesen. Egy másik pedig az, hogy olyan fiatal muzsikusokat szerepeltessünk,
akikről sejteni lehetett, hogy jól működnek egy előre nehezen kiszámítható, változékony közegben.
A koncertekre tudatosan nagyobb hangsúlyt fektettünk azért, hogy ellensúlya lehessen az építész
szakmai programoknak. Hosszabb távon szeretnénk a zenei vonalra is kiemelt hangsúlyt fektetni,
a könnyűzenei szcéna mellett például a komolyzenei vagy kísérleti előadássorozatok megszervezésével.
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Ivana Mer and
Cristian Estrella
(SK, AR)

ivanamer.com
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Pálma Zenekar
(HU)

Zétényi Zsófi
Bene Tamás
Eke Dániel
Beke András
Simon Ádám

Julia Adal feat.
KillaBeatmaker
(FI, CO)

juliaadal.tumblr.com
mixcloud: KillaBeatMaker

Bara Zmekova
(CZ)

facebook: barazmekova
barazmekova.bandcamp.com

Dreamatique
/Eckhardt Bálint
(HU)

soundcloud: dreamatique

Lee Olivér

Pongor Brothers

Muzsik és Volkova

(HU)

(HU)

(HU)

facebook: ekzene
trillionband.bandcamp.com

Pongor András
Pongor Márton
Stanfel Péter
Tácsik Hunor

Farkas Krisztina
Farkas János
facebook: muzsikesvolkova
muzsikesvolkova.bandcamp.com
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TERVEK 2019-RE
Tavasszal a Budapest Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának Középülettervezés Tanszékén a harmadéves hallgatók foglalkoztak a településsel és a környékével, a Tanszéki Terv 1. tantárgy témájául választva
Kővágóörs települését és környékét. A tantárgy keretein belül készült munkákból, rajzokból és makettekből
az alkotótábor alatt látható kiállítás.
Az alkotótáborral nyitjuk a nyári programokat, amely idén is június utolsó hetében kerül megrendezésre.
Egy egész nyáron átívelő komolyzenei koncertsorozatot is tervezünk, amelynek első állomásai az alkotótábort színesítik és a további programjainkat is végigkísérik. A programsorozat a Kulturális Alap támogatásával
jön létre.
Augusztus elején a Sekrestye kollektívája rendez kiállítást a helyszínen, amelyet ebben a kiadványban is bemutatunk. Nyár végére egy olyan hosszabb hétvégével készülünk, ahol a filmezésé és a fényképészeté lesz
a főszerep. A témához kapcsolódni fog egy kiállítás,
pár előadás és workshop.
Bővebb infót online felületeinken osztunk meg!
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A 2. TÁBOR
Az idei építészeti tábor június 21-én kezdődik és június 30-áig tart. A tíz napos folyamat a tavalyihoz hasonlóan a tervezéstől az alkotások megépítéséig tart, ennek során a vörös homokkő felhasználására kiemelt
figyelmet fordítunk. Kővágőörs ennek a környéken fellelhető jellegzetes anyagnak köszönheti saját meghatározó építészeti arculatát.
Olyan közösségi célú építmény, installáció létrehozása a cél, amely funkciójában reagál a választott helyszínre,
esetleg folytatható későbbi workshopok keretében.
Napközben tervezünk és építünk, esténként pedig nyitott közösségi programokon, szakmai beszélgetéseken,
koncerteken és kiállításokon vehetünk részt. A táborra egyfajta szakmai találkozóként is gondolunk.
Az idei tábor vendégei többek közt:: A Műszaki Egyetem tanárai és diákjai; Dresch Mihály és ifj. Csoóri
Sándor zenészek; Pokorny Attila szobrászművész, Rubik Ernő Zoltán és a Budapest Improvisers Orchestra
kamarazenészei, Mátrai Péter építész-zeneszerző; a Terra Profonda zenekar; Nagy Bernadett, Bódi Zsófia és
Dezső Sára klasszikus énekesek, Szabó Marcell zongoraművész; Guba Sándor és Hámori Péter építészek;
az ARKT Építész Stúdió; Polgárdi Ákos grafikus; Herold János (iamyank) és Barta Gyöngyi zenészek, Jauernik Zsófia és Bokányi Imre építészek valamint Kőnig Tamás építész.
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BME KÖZÉP TT1
A TT1 tárgyat tavasszal a tanszéken folyó tervezési tárgyakkal összehangolva az „Építészet és természet”
tematika köré szervezzük. Konkrét tervezési helyszínünk Kővágóörs lesz, ahol 2018 nyarával kezdődően Bán
Márton és Pongor Soma szervezésében a falu központjának egy régóta üresen álló házában építészeti és művészeti alkotótábor, ideiglenes kiállítótér és nyitott műhely jött létre.
A tágabb környezet, a Káli-medence, a Kőtenger, a település szinte intakt szerkezete, az ecsérpusztai templomrom, az evangélikus és katolikus templomok egyedülálló viszonya, a romos állapotban lévő egykori zsinagóga megannyi rejtett és megfejtendő szépséget rejt. A félév során több, kis csoportban végzett feladat
kapcsán az épített és természeti környezet viszonyának folytonos újra- és továbbrajzolásával, valamint kísérletező makettek készítésével foglalkozunk. Munkánk fókuszában a helyzetfelismerés és az arányos viselkedés megtalálása áll, a következetes és tudatos koncepcióalkotást, valamint ennek gondos kifejtését
gyakoroljuk.
A közös gondolkodás eredményeit év végén ismét nyomtatott szubjektív atlaszban, valamint egy Kővágóörsön
rendezett kiállításon mutatjuk be.
A tárgy oktatói: Beke András, Kronavetter Péter, Szabó Péter
Részlet a tantárgy kiírásából
forrás: kozep.bme.hu/tanszeki-terv-1
makett (fotó): Kosztya Csilla, Makki Boglárka, Vitéz Júlia
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SEKRESTYE VIZITÁCIÓ
2019. augusztus 9-11.
A Sekrestye alapvetően privát terekben megvalósított kiállítások sorozatát, s az események körül csoportosult társaság laza kollektíváját jelöli.
Az elsődlegesen a megnyitókra és záróeseményekre koncentráló kiállítások elnevezése az első helyszín,
egy Kelenhegyi úti műteremlakás korábban raktárként funkcionáló kisszobájának ragadványnevéből ered
– a korábban itt felhalmozott nagy mennyiségű műtárgy, régi bútor, keret és művészeti alapanyag miatt a
levegő a sekrestyékben tárolt liturgikus nyersanyagok szagára emlékeztetett. A szoba átalakítása után,
a tér felszabadultával merült fel egy baráti körben meghirdetett csoportos lakáskiállítás ötlete.
A kiállítók számára nem voltak előre meghatározott kritériumok vagy tematika, így a résztvevők sem voltak teljes egészében tisztában azzal, hogy ki mit fog kiállítani. Több esetben a kiállítás megnyitóján jöttek létre a konkrét munkák.
A legfőbb szervezőerőnek az experimentális hozzáállást, a spontán reakciók és a hosszabb távon kialakuló szellemi légkör összességét tekinthetjük. A kiállítások installálása, a térrendezés vált talán a leginkább
közösségteremtő alkotási folyamattá, az események dramaturgiájának gerincévé, profán szertartásainkká,
zsoltárok helyett a legtöbb esetben sötétebb kísérleti zenével kísérve.
Almásy Ivor / Borbély Zita / Donnák János / Gallov Péter / Jagicza Patrícia / Juhász Tamás / Kristóf Gábor / Takács Lídia
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Impresszum

Grafikai tervezés

Tóth Teodóra

Írta

Bán Márton és Pongor Soma

Lektorálta

Zétényi Zsófia DLA

Illusztrációk

Gallyas Luca, Pongor Soma, Zöllner Zita
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Bán Márton, Pongor Soma, Zöldi Sára

Fotók

Magyari Zsolt, Göb Ágnes, Pásztor Bence, Pongor Soma,
Kronavetter Péter
Harmadik javított kiadás 2019 június
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Ha ez a kezdeményezés felkeltette az érdeklődésedet, esetleg szívesen részt vennél a szervezésben, vagy egyéb módon tudnál támogatni
minket, írj nekünk, kapcsolódj be, mindenfajta
segítségnek nagyon örülünk!

Partnerek

Studio Nomad

Úri Muri

Köszönet

Kővágóörs Önkormányzata

kovagoorsalkototabor.hu
kovagoorsalkototabor.tumblr.com
instagram.com/kovagoors_alkototabor
facebook.com/kovagoorsalkototabor
e-mail: kovagoorsalkototabor@gmail.com
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