


Kiscsőszi Pajtafesztivál
A falusi jelenlétről egy valós feladaton keresztül.
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amit elhordtunk faluról, most már vissza kéne vinni

1960, Kiscsősz, 500 fős gazdálkodó falu
2014, Kiscsősz, 100 fős identitását kereső falú



: 2010/2011 - diplomaterv - iskolabővítés, turistaház kialakítás, Borzavár

: 2012 - székelyföldi tapasztalatok - Csíkszereda, Tövissi Zsolt

: 2012 nyár - hallgatói pályázat, építőtábor szervezése - piac, Bogyoszló

: 2013 nyár - hallgatói pályázat, építőtábor szervezése - kilátó, Csikvánd

: 2013 ősz - dla iskola, régió és identitás - tematikus alkotás, Kiscsőszi Pajtafesztivál

                                                                                 - tematikus kutatás, A falusi közeterek szerepe

                                                                                 - tematikus kutatás, A kockaházakkal kapcsolatban

: 2014 tavasz - svájci tanulmányút - Vrin, Vella, Sumvitg



bogyoszlói piacépítés, 2012

kilátóépítés a csikvándi-szőlőhegyen, 2013



falura igen nehéz tervezni

állandó jelenlét hiánya
értelmiségi vita a viselkedés mikéntjéről
városi építész kontra falusi nem-építész

először nem szabad építeni
sokszor vissza kell menni
meg kell tanulni szeretni a magyar falut



Kiscsősz
2013/2014 dla tematikus év - régió és identitás
vidéki közösség keresése - Hartyándi Jenő
Kovács Norbert Cimbi - Kiscsőszi Pajtafesztivál
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Cimbi portája, Gyöngyi pajtája, Magdi diófája, templom előtt, kocsma, kocsma előtt, iskolakert, pontos helyszín: a falu területe
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köztéri alkotótábor - előzmények: alkotóhetek, kisharsányi mediawave építész műhely



elmegyünk a pajtafesztiválra

a tánctér továbbtervezése

köztéri alkotótábor 




