Közösség és építészet
expedíciónaplók
A 2011-2012 tematikus év zárásaként az Építőművészeti Doktori Iskola lehetőséget
kapott, hogy a FUGA, Budapesti Építész Központ nagytermében bemutatkozzon. A tavaszi
Konferencia és Workshop jó alkalom volt arra, hogy az éves munkákat a csapatok
bemutassák, a kutatásokat publikálják. Bár a konferencia nyitott volt, az eredmények az
egyetem falain belül maradtak. A tematikus év mottója pedig mást sugall. A közösségek
bevonásával, közösségek számára, közösségben történt kutatásokat, majd az ezek
nyomán született terveket, a közösség számára elérhetővé, megérthetővé kell tenni.
Ennek felületét teremtheti meg a FUGÁ-ban rendezendő kiállítás.
Szalai András Janáky István építész írásai kapcsán így fogalmaz: “Az írások az építészet
berkeibe indított expedíciók beszámolói. (...) Az építészet berkeibe kutatóutakat indító író
építész nem kitalál, hanem felfedez. Kirándulásainak célja a dolgok erdején áthatolva
megpillantani az építészetet meghatározó lényegiségeket, ideákat és elidőzni ezek
tisztásain.”
Szalai András gondolatai mentén haladva az építészet rejtett berkeibe az építész a
felfedezőkhöz hasonlatosan kirándulásokon, expedíciókon keresztül jut. A hangsúly nem
a kiránduláson, mint túrán, hanem a felfedezésen, a megtalálás és a rácsodálkozás
örömén van. A felfedező a kirándulások alkalmával talált érdekes témákat rajzban,
képeken rögzíti, vagy tárgyakat, élményeket gyűjt, rendszerez. Hazatérve a képek, rajzok,
tárgyak és feljegyzések segítségével megosztja személyes élményeit. Az expedíciókat az
egyén személyes szűrőjén keresztül bemutató beszámolók, kiállítások a befogadókban
vágyat ébresztenek az átélés iránt. A kapocs így válik szorossá a felfedező, az expedíció
és befogadó között és talán hasonló módon válhat szorosabbá az építész, az “építészet
berkei” és a közösség között is.
A 2. kreatív kisfeladat témája a 2011-2012 tematikus év munkájának - az expedícióknak kiállítási keretek között való bemutatásának, valamint a 2012. november 28-án
megrendezendő nyílt nap programjának megtervezése. A kiállítás gerincét a Közösség és
építészet c. tematikus év kiadványának tartalma kell, hogy képezze, de eszközeinek
megválasztása tetszőleges. Kötöttség, hogy a FUGA nagytermében az Építőművészeti
Doktori Iskola hallgatóinak segítségével installálható, bemutatható legyen, és anyagi
költsége ne haladja meg a 300.000 (háromszázezer) forintot. A kiállítás nyitvatartási ideje
2012. november 22. - 2012. december 14. A 2. kreatív kisfeladat elkészítése két fős
csapatokban történik. A tervet 2012. október 3-án, a Tematikus alkotás óra keretein belül
csapatonként egy darab A2 méretű tablóval, illetve egy tömör kb. 5 perces vetített
prezentációval kell bemutatni. A bemutatott tervek közül közösen keressük meg azt, amely
a leginkább megfelelő. A bemutatást követő vita után minden jelenlévő szavazhat az általa
legjobbnak ítélt munkáról. Minden jelenlévőnek egy szavazati lehetősége van, a legtöbb
szavazatot kapott munka valósul meg a FUGÁban.
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