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       Találni egy olyan feladatot, mely egy valós közösségnek szól; mely összefonódhat a nyári hallgatói-
építőtábor kezdeményezésünkkel; melyben szerepet vállalhatunk már a programalkotás pillanatától; mely feladat megválaszolása
kezdete lehet egy hosszútávú fejlesztési folyamatnak.
Nem helyet, témát, először közösséget akartunk találni. A régió (kis léptékben), de még inkább az identitás egy közösség kapcsán
értelmezhető igazán. Szerintünk.

             Cimbi portája, Gyöngyi pajtája, Magdi diófája, avagy kultúrpiknik és pajtakoncert az alig 100 fős Kiscsőszön. A
nyáron immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Kiscsőszi Pajtafesztivál. A négynapos program a magyarországi népzene
és a néptánc élet egyik legfontosabb eseménye. A rendezvényre idén már 5000 embert várnak.

    A győri barokk belvárosban álló Rómer Ház 2011-es bezárásáig otthona volt egy olyan sokszínű szellemi
bázisnak, ahol zenei, �lmes, színházi programokat szerveztek, sok éven át részben itt zajlott a Mediawave Fesztivál, itt működött
Győr utolsó hagyományos mozija. 2014 nyarától ezt a szellemiséget szeretné újraéleszteni, folytatni, a Rómer Házat újra
megnyitni a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum.

alapvetés.

Kiscsősz.

Rómer.



Párhuzamos történetek.





Kiscsősz

Rómer



a történet kezdete: 2013. október 18.
együttműködő szervezet:

Apte Művészeti Egyesület





a kiscsőszi népfőiskola faluszövetbe ágyazott telepítési terve
téli táncpajta; hagyományos mesterségek műhelyháza; fogadótér - parkoló; növénytermesztés és állattartás terei



nyitott színes eleven

a történet kezdete: 2014. január 10.
együttműködő szervezet:

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum



a kocsma előtti tér KÖZ-TÉR értelmezése, újragondolása, katalizátor
A kocsma előtti tér további vizsgálata, tervezése, hallgatói építőtábor keretében annak megvalósítása, remélve
hogy ez a kisléptékű bevatkozás elősegítheti a faluban a kortárs építészet formanyelvének elfogadását.
Kutatási kapcsolódási pontok: Juli - falusi köztérhasználat; Ádám - újkori hagyományteremtés a falusi építészetben.



RÓMER-UDVAR országos hallgatói tervpályázat
Pályázat előkészítése, folyamat, a kiviteli tervek koordinálása, hallgatói építőtábor,
remélve, hogy egy kisléptékű kortárs építészeti bevatkozás elősegítheti a ház
egészének építészeti megújulását.
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Párhuzamos történetek - naptár

március 12.

március 22. március 13.

április 15-18. április 26.

május 14.

június 10.

június 12-21.

június 21.

július 3-10.

július 10-13.

... ...

- DLA beszámoló, Budapest

- DLA beszámoló, Budapest

- DLA konferencia, Budapest

- találkozó Cimbivel, Kiscsősz

- Húsvéti néptánc tábor, Kiscsősz

- KÖZ-TÉR építőtábor, Kiscsősz

- X. Kiscsőszi Pajtafesztivál, Kiscsősz

- népfőiskola tanulményterve, Kiscsősz -  belsőépítészeti tanulmányterv, Győr

- Múzeumok Éjszakája, Győr

- RÓMER-UDVAR építőtábor, Győr

- nyilvános pályázati zsűrizés, Győr

- pályázat bevezető estje, Győr




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

