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kiállítások az egyetemen, egyetemi kiállítások - kiállítható az építészet?
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Eeva-Liisa Pelkonen, Carson Chan, David Andrew Tasman
Exhibiting Architecture - A Paradox?
Yale School of Architecture, 2015

1. intruduction
2. exhibition as medium
3. immersive environments
4. public encounters
5. curatorial acts
6. dialogues
7. contributors



Robert A. M. Stern - bevezető
fontos szerep az építészeti kultúrában
terei: múzeum, galéria, egyetem, fesztivál, biennálé
szimpózium 2013 októberben
graduális tárgy 2012 tavasz (Pelkonen)

David Andrew Tasman - kortárs kiállítások
Brennan Buck, Carson Chan, Ariane Lourie Harrison, Nina Rappaport, Joel Sanders
4 kérdés köré szervezve
Milyen szerepet játszik a kiállítás az életeikben?
Megváltozott-e a módja hogyan alakítják a kapcsolatot az építészet és felhasználó között?
Mi a kapcsolat a kiállítás szervezés és a szakmagyakorlás között?
Elvárható-e egy mai kiállítási gyakorlattal, hogy erős társadalmi hatása legyen?

Carson Chan - a kiállítások számítanak
Eva Franch i Gilabert, Pedro Gadanho, Andrea Phillips, Henry Urbach
miért állítjuk ki az építészetet, közös nyelv, kiállítási eszközök, közönség, célközönség, 
kurátorság, biennálék



CONTEMPORARY 
EXHIBITIONS





Joel Sanders - Sighthing the Gallery, New York’s Artist Space, 1992
fény hogyan irányítja a szemet
‘leöltöztetett galéria’
3 kísérleti projekt bemutatása
tényleg semleges és természetes a fehér kiállító tér
elmozdúl a falról és megváltoztatja a világítást
Scott Sherk, szobrász

“architects are ten years behind artists”
60’ művészet és élet közötti határok ledöntése







Ariane Lourie Harrison
performansz + installációk
Anchises, 2010 - hosszú élet
Pharmacophore, 2011 - placebo hatás
Veal, 2013 - ipari állattermelés
fizikai részvétel, megszólítás, interakció, módosítás
beépülés a gyakorlatba (Coop Himmelb(l)au)







Brennan Buck
kicsi, de valós méretű projektek
Technicolor Bloom
hallgatói munka
struktúra kísérlet
építészet nyilvános, galéria nem
kiszakadni a galéria kereteiből --- JS: befogadás intenzitása más







Carson Chan
“What we present in an exhibition should be unique and offer something that is not available 
through other mediums.”

Nadim Samman, 2012 Marrakech Biennial
nem írott nyelv
könyvtár - amfiteátrum kapcsolat
építészet ereje --- ALH: reagáló kiállítás
agyagtégla spirál

meglévő építészeti anyag használata - városi séták
Berlin - Interbau ‘57, Stuttgart 1927
Norsk Folkemuseum - Oslo

Americas in Denver, 2013
helyre reagáló ideiglenes építmények a városban





Pedro Gadanho
kiállítási eszközök az építészeti mű szolgálatában?



EXHIBITIONS
MATTER



-“In a way, the exhibition was the necessary means to the end of writing about something” 
(Pedro Gadanho)

-Serpentine Gallery pavilon sorozat: művészet és építészet kapcsolata (Andrea Phillips)

-az építészet behozatalának kihívásai (Carson Chan) --- lehetetlen behozni (AP)

-“the only really logical place for architecture to be exhibited is when plans for new buildings 
need to be posted in public spaces for community consultation for legal reasons” (Eyal 
Weizman)

-mindenkinek azonos nyelvet kell beszélnie (CC)
-az építész beszélni jobban tud, mint írni --- videó (PG)

-kiállítások szociális és politikai szerepe (AP)

-“exhibitions about architecture are not necessarily architecture exhibitions” (Eva Franch)

-ötletek megnyilvánulása nagy nyilvánosság előtt (Henry Urbach)





Henry Urbach
Cut: Revealing the Section
mi a metszet
Mario Botta metszet rajzai
metszet-modellek
Gordon Matta-Clark: Splitting (1974)
Peter Wegner installáció







Eva Franch
Letters to the Mayor, 2014
célzott közönség
építész szerepe
Storefront for Art and Architecture, New York
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Re_konstrukció - irodai kiállítás

kiállítás tárgya, bemutatás módja
tematika
+
grafikus
extrák





Térkompozíció - az első tárgy

kiállítás tárgya: kockák - egyenként nem izgalmas
eszköz: installáció
cél: összehasonlítás, bemutatás
+
3 egyetem (BME, DE, SZIE)
kerekasztal-beszélgetés
reprezentáció (hely)
tapasztalatok





TT1 - tanszéki terv - évközi kiállítás

1 m pausz
7 csapat - 10 feladat - 70 m munkafolyamat
egyetemi kiállítás az egyetemen
+
tervezési folyamat bemutatása
...
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köszönöm a figyelmet
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