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"A velencei magyar pavilonban ezeket szeretnénk megmutatni. A mi száz év alatt
lerakódott rétegeinket. Merész vállalkozás. Dokumentatív prezentáció helyett inkább
érzéseket keltve szeretnénk bemutatni a saját, közép-kelet európai - a sokszor
megrázó és sorsfordító korszakokon átívelő - formálódásunkat."

//////////

“Fundamentals will be a Biennale about architecture, not architects. After several
Biennales dedicated to the celebration of the contemporary, Fundamentals will
focus on histories – on the inevitable elements of all architecture used by any
architect, anywhere, anytime and on the evolution of national architectures in the
last 100 years."

" Az Alapelemek egy olyan Biennále lesz, amely az építészetről és nem az
építészekről fog szólni. Miután számos Biennále a kortárs ünnepléséről szólt, az
Alapelemek a történetekre fókuszál majd, mint : azokra a
szükséges/elmaradhatatlan építészeti elemekre, melyeket minden építész használ,
használt bárhol is legyen és a nemzeti építészetek fejlődésére utal az utóbbi 100
évben."

Rem Koolhaas
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    TRAFIK KÖR Kortárs Művészeti Egyesület
    2370 Dabas, Lakos doktor utca 26.

    www.trafikkor.com

A TRAFIK KÖR Egyesület egy olyan társadalmi szerveződés, amely inspirálni kívánja az ifjú alkotókat és teret kíván biztosítani
számukra a megfelelő bemutatkozási lehetőségekhez, valamint törekszik ezáltal a művészetet és a kultúrát becsempészni a
hétköznapokba, ezzel is hozzájárulva a vizuális neveléshez.

Az Egyesület alapvető feladatai

Az Egyesület
a) minőségi betekintést enged a művészet és kultúra világába kortárs szemszögből, teret engedve az adott

művészeti irányzat − így az építészet, szobrászat, festészet, fotó, irodalom, zene, történelem, tánc, népművészet,
film, színház − megismerésére;

b) tagjai és alkotóművészei kiállításokon, tárlatokon és előadásokon keresztül közelebb hozzák a közösséget az
irodalmi, képzőművészeti és ipari alkotásokhoz;

c) elkötelezett a szellemi értékek megőrzése és terjesztése mellett.

Az Egyesületi a céljai megvalósítása érdekében
a) kapcsolatot tart a közösséggel reklámeszközök segítségével;
b) folyamatosan jelen van a társadalmi életben az internet légszelesebb körű kihasználással; illetőleg időszakos

nyomtatott és multimédia megjelentetésével;
c) archivál és digitalizál.
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Ligetvári István, okleveles építészmérnök É-1 13-0091 (Zagyvapálfalva, 1959)
Ligetvári és Társa Építésziroda, Dabas
Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület elnöke

Email: ligetvari@monornet.hu
www.ligetvari.hu

Tanulmányok:
1973-1977 Koós Károly Építőipari Szakközépiskola, Salgótarján
1981-1985 Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs, műszaki tanár szak
1991-1994 Budapesti Műszaki Egyetem, építészmérnöki kar

Tanulmányok melletti tevékenységek:
1982 “A második gazdaság” c. társadalomtudományi dolgozat
1983 “Nap Építészet” Országos Energiatakarékos Építészet Pályázat Fehér Istvánnal Szász János irányításával
 “Ökológikus Építészet” TDK dolgozat Fehér Istvánnal, országos döntő
 A pécsi kísérleti ház kiviteli terveinek feldolgozása Szász János munkatársaként
1985 Főiskolai diplomamunka: Glouchesteri Dokkok rekonstrukciós terve, Ifjúsági Centrum és Információs

Központ kialakítása (Országos Diplomadíj)
1985 Tanulmányút, a diplomamunka bemutatása a Glouchester College-ban

Munkahelyek:
1991-1993 Farkas és Guha Építésziroda - építész tervező
1993 - L. Art Építészeti Bt. (Ligetvári és Társa Építész Iroda) megalapítása

Fontosabb munkák:
1993-2011 Családi házak

Szakrális épületek: Őrangyalok kápolna, Dabas; Görög Katolikus templom, Kék; Református templom
felújítás, Aba;
Műemlékfelújítások: Kossuth ház, Halász Zsigmond és Halász Bálint kúria (Dabas), Dunaharaszti
Városháza, valamint Budapest, Bartók Béla út 36. (“Hadik-ház” homlokzat) felújítása

 Ipari csarnokok (Unic Spot raktárbázis Dabas, Diego Logisztikai Központ Dabas)
Egészségügyi és oktatási létesítmények (Mentőállomás és Sürgősségi ellátó Dabas, Dunaharaszti
Meseóvoda)

 Kereskedelmi és vendéglátó létesítmények: (Hotel Bábolna, Dabas Motel, RosinterKft.olasz és japán
éttermek)

 Társasházak: Határkert Lakópark I.-II. Dabas, Rózsalugas Lakópark Alsónémedi, Kisduna és Baktay-ház
Dunaharaszti

 Human Labor Selfness Központ, Dabas, Közösségi ház Örkény

Kiállítások rendezése:
2005 “Akik a homokra is…” -  Dabas város közelmúltban megépült épületeinek kiállítása
2006 “In urbe, pro urbe” - Városban, városért… címmel Dabas építészeinek kiállítása
2007 “Exegii momentum” - Emlékjelet állítottam… címmel a temetők építőművészetének bemutatása
2008 “Aedificare necesse est” - Építeni pedig muszáj! címmel a Dabason alkotó építők és mesterek

munkáinak kiállítása



2008-tól folyamatos kiállítások a Trafikban
2009 “Genius Loci” - Dabas három szakrális helyének bemutatása
2010 “Ecceoppidumvivum…! - Íme, élő város”
2011 Modernizmus Dabason - a szocializmus tárgykultúrája
 “BlackBox” project
 Építészeti fotókiállítás, Salgótarján Tálent Alternatív Művészeti Klub
2012 Pallók+K   public art projekt
2013                         „Szinte semmi…”  Trafik Kör  bemutatkozó kiállítása a FUGÁban
2013                         „Táj és Építészet” IX.Dabasi Építészeti kiállítás

Tervpályázatok:
2004 Mentőállomás, Sopron (II. helyezett)
 Zwack Unicum palackozóüzem, Dunaharaszti
2006 Üzletház, Hernád (megnyert)
 Ravatalozó, Dabas
2009 Agóra Pólus - Interaktív Kiállítási Központ, Győr, országos tervpályázat (megvétel)
 Zöld Hotel, Budapest
2013 Egészségház, Alsónémedi - I. díj (Kovács Zoltán, Kántor Csaba, Balog Ádám)

Tanulmánytervek:
2009 Dabasi szakrális útvonal kidolgozása:
 - Lakrovics-kápolna felújítása
 - Apáca, fejfás és zsidó temetők értékmentési koncepcióterve
 Kenyérgyári Capriccio  - „Álmodtam egy várost magamnak…” Építészeti és környezetvédelmi
 projekt a dabasi oktatási intézmények számára

Díjak:
2010 Trafik - Kortárs Művészeti Pont felújítása - Helyi Építészeti Örökség Díja - I. helyezett
2010 Trafik - Kortárs Művészeti Pont felújítása - Média Építészeti Díja - IV. helyezett
2013 XIII. „Az Év Bramac Tetője” - I. díj - Közösségi Ház, Örkény
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Kovács Zoltán, okleveles építészmérnök É 01-0245 (Budapest, 1977)
KZ Építésziroda, Budapest

Email: kovacs.epitesz@gmail.com
www.kzepitesziroda.hu

Tanulmányok:
1996-2000 Ybl Miklós Műszaki Főiskola - Építészmérnöki Szak
1997-2000 Építészeti Tanulmányutak külföldön Börcsök László vezetésével
1998-1999 Népi Építészeti Tudományos Diákkör tagja, vezető: Szabó László
 Nyári felmérőtáborok: Felsővály - Szlovákia, Nagypalád - Ukrajna
2000-2006 BMGE - Építészmérnöki Kar
2010 Építési műszaki ellenőri és Felelős műszaki vezetői jogosultság

Munkahelyek:
2001 Részmunkaidős állás a Táj-Ház Kft.-nél Trummer Imre mellett
2004 Részmunkaidős állás az MD Stúdió-nál Szalay Tihamér mellett
2004-2008 Ligetvári és Társa Építésziroda munkatársa építész tervezőként
2008-tól Önálló építész tervezői tevékenység, a Beta-Team Kft. vezető tervezőjeként.

Fontosabb tervek, épületek:
2004-2013 Diego - központi logisztikai bázis, Dabas (Ligetvári István); Klapka ház - társasház, üzletek, Dunaharaszti

(Ligetvári István); Orvosi rendelő, Alsónémedi (Ligetvári István); Multi-Will - villamossági szaküzlet és
raktár,  XVIII. kerület; Madách vendéglő, Felsőpakony; Humán labor - selfness központ, Dabas (Ligetvári
István); Pesti bérház emeletráépítése, VII. kerület; J-Ház, Óbuda; Tornácos ház, Alsónémedi

Egyéb tevékenység:
2010-től Trafik Kör - kortárs művészeti egyesület alkotó tagja.
2006 Akik a homokra is… Dabason alkotó építészek kiállítása, Dabas Konferencia terem (mint kiállító)
2008 Építők-Mesterek…, Dabas Konferencia terem (mint kiállítás koncepció tervezője és kivitelezője)
2011  Modernizmus Dabason - A Szocializmus tárgykultúrája kiállítás, Dabas
2013 FUGA - a Trafik Kör kortárs művészeti egyesület bemutatkozó kiállítása, a kiállítás installációjának

tervezése és kivitelezése.
Díjak:
2013 XIII. „Az Év Bramac Tetője” - I. díj - Tornácos Ház, Alsónémedi
2013 Visegrádi Négyek Családi Házai - Utazó kiállításon való részvétel 

Tervpályázatok:
Nemzetközi hajóállomás, Esztergom
Mentőállomás, Sopron - II. díj (Ligetvári István)
6 Csoportos Óvoda, Törökbálint (Ligetvári István, Papházi András)
Ravatalozó, Dabas - II. díj (Ligetvári István)
Regionális vérellátó központ, Pécs (Ligetvári István)
Zöld Hotel, IX. ker. - I. díj (Ligetvári István, Kántor Csaba)
Agóra Pólus Interaktív kiállítási központ, Győr - Megvétel (Ligetvári István, Kántor Csaba, Balog Ádám)
Egészségház, Alsónémedi - I. díj (Ligetvári István, Kántor Csaba, Balog Ádám)



//////////  PÁLYÁZÓ
  _ installáció tervezői

RÉTEGEK
14. Velencei Építészeti Biennále

Kurátori Pályázat 2013
Magyar Pavilon

7

Nagy Zsuzsa, okleveles építészmérnök É01-4761 (Debrecen, 1976)

Lakhely: Budapest
Email: mirach6@gmail.com
   
Tanulmányok:
1990-1994  Ady Endre Gimnázium, Debrecen
1995-1999   KLTE Műszaki Főiskolai Kar, Debrecen, építészmérnök szak
1994-1996  Lakberendezői tanfolyam, Debrecen
2000-2005  BME, Kiegészítő képzés, építészmérnök szak
2010-2012  BME Mesterkurzus, Építésztervező szakmérnöki képzés

Munkahelyek:
1999-2000  ÁÉV Stúdió (Debrecen)
2000-2004  Archiko Bt. (Kovács Péter) (Debrecen)
2004-2004  Puhl Antal Épitészirodája (Szentendre)
2005-2006  Weber Épitésziroda (Wéber József) (Budapest)
2006-2007  H-design Építésziroda (Higi Balázs) (Budapest)
2009-2010  Archimon Bt. (Apró Tamás) (Budapest)
2010-2011  Mobilia-artica Kft. (Budapest)
2011-2012  Napur Architect Építésziroda (Budapest)
2012-  Frt Raszter Kft. (Reisch Richard, Takács Balázs)(Budapest)

Fontosabb tervek, épületek:
1999-2011 Játékcsarnok - Uszoda, Mór  (Kovács Péter, Lengyel István)

Debreceni Egyetem, Táj- és vidékfejlesztési központ (Kovács Péter, Lengyel István)
 Hal-köz, HUNÉP-Üzletház, Debrecen  (Kovács Péter, Lengyel István)
 Millenáris Park B,C épület átalakítás, Budapest  (Wéber József)

Arena Corner épületszerkezeti kiviteli terve, Budapest  (Higi Balázs)
Airport Office Park I. ütem épületszerkezeti kiviteli terve  (Higi Balázs)

 Családi házak,engedélyezési, kiviteli tervei
Erste bankok kiviteli tervei (Eger, Budapest, Pápa) (Archimon Bt)

Fontosabb pályázatok:
2000 Debreceni Egyetem, Táj- és Vidékfejlesztési központ  II. díj (Kovács Péter, Lengyel István)
2003 Nyíregyháza, Eü. Főiskola többcélú terem bővítés  II. díj (Kovács Péter)

Budapest, Szentkirályi u. 47. SOTE Fogászati Centrum  III. díj (Kovács Péter)

Egyéb tevékenység:
1999  Felmérő tábor, Népi építészet emlékei, Szentpéterszeg
1999-2000  Medgyessy Ferenc képzőművészeti kör tagja
1999 Törött csontok címmel kiállítás (pasztell, tus), Debrecen, Mezon Galéria
2004  Két világ címmel kiállítás (pasztell, tus), Debrecen, Mezon Galéria
2013 Szinte Semmi … Trafik Kör bemutatkozó kiállítás, Budapesti Építészeti Központ 

Nyelvtudás:
Angol, Német
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Kántor Csaba, építészmérnök (Komárom, 1982)

Lakhely: Komárom
Email: kantorcsab82@gmail.com
www.kantorcsaba.hu
   
Tanulmányok:
1996-2000  Hild József Építőipari Szakközépiskola, Győr
2000-2001  Hild József Építőipari Szakközépiskola, Győr - Magasépítő Technikus
  Népi Építészeti Felmérő Tábor
2001-2004  Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, Pécs - Építészmérnök
2005-2008  Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécs - Építész, Kiegészítő képzés
  Építész tábor, Képzőművészeti alkotótábor

Munkahelyek:
2004-2006  WF Építőipari Kft, Komárom - Építésvezető munkakör
2006-  Gipsz-Co 2003 Kft, Mocsa (családi vállalkozás) - gyártói és üzletkötői munkakör

 Gipszstukkó és homlokzati díszítőelemek gyártása és forgalmazása
2008-  Családi vállalkozás keretein belül önálló építészeti és belsőépítészeti tervezés, grafikai munkák
  Ligetvári István, építész munkakapcsolat

Fontosabb tervek, épületek:
2008-2013 Hadik Kávéház és éttermek, Budapest (Ligetvári István. Kovács Zoltán, Papházi András)
 B1 Labor szórakozóhely, Dabas (Ligetvári István)
 Human Labor Selfness Központ, Dabas (Ligetvári István, Steiner Rita, Kovács Zoltán, Balog Ádám,
 Ligetvári Dorottya, Oláh Dániel)
 Családi házak,engedélyezési és kiviteli tervei
Pályázatok:
2009 Agóra-Pólus Interaktív Kiállítási Központ, Győr - Megvétel (Ligetvári István, Kovács Zoltán, Balog Ádám)
 Zöld Hotel, Budapest - Meghívásos tervpályázat I. díj (Ligetvári István, Kovács Zoltán)
2013 Alsónémedi Egészségház - Meghívásos tervpályázat I. díj (Ligetvári István, Kovács Zoltán)

Fontosabb Gipsz-Co munkák:
2008 Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, Felcsút
 organikus belsőépítészeti elemek és homlokzati kialakítás (Snopper Zsuzsanna)
2009 Budapest XI kerületi bérházak homlokzat felújítási munkái
2010 Pannon Takarék Komáromi bankfiók belsőépítészeti munkák
 Családi házak és középületek belsőépítészeti tervezése

Egyéb tevékenység:
2008- Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület tagja (Ligetvári István, Dabas)
 2008 Építők-Mesterek szakmai kiállítás,Dabas
 2011 Modernizmus Dabason -A Szocializmus tárgykultúrája kiállítás és "BlackBox" projekt, Dabas
 2013 Szinte Semmi … Trafik Kör bemutatkozó kiállítás, Budapesti Építészeti Központ
 2013 Trafik-díj elkészítése (Illés Péter)
2013- Gondolatműhely tagja
 2013 Vesd Bele Magad országos program kiegészítő projektje (Kőrösi Tibor)
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Világunk, legyen az a helyi vagy a globális világ, rétegekből tevődik össze. Ezek lehetnek párhuzamos vagy egymásután
következők mint az idő, a tér, a társadalom a kultúra ( nyelv  irodalom, zene, tánc )vagy épp a történelem szintjei. Ezekkel a
mindig is együtt élő, és nélkülük nem létező réteg: az építészet.

A velencei magyar pavilonban ezeket szeretnénk megmutatni. A mi száz év alatt lerakódott rétegeinket. Merész
vállalkozás. Dokumentatív prezentáció helyett inkább érzéseket keltve szeretnénk bemutatni a saját, közép-kelet európai -
a sokszor megrázó és sorsfordító korszakokon átívelő - formálódásunkat.

Egy formai alapelemet, a kockát hívjuk ehhez segítségül. A kockák szimbolikus értelemben lelkünk, világunk vetületei. A
térben haladva ez a geometriai univerzum először gazdag harmóniában áll, ezen átjutva hirtelen eltűnik - üresség érzése
kerekedik felül. Átfordulva, egymásutániságuk kezdetben ritmikus de egy idő után monotonná válik. Nem is tudnánk hol
van a vége, ha egyszer csak nem következne egy újabb fordulat ahogy túl jutunk az apszison. Itt  újra az univerzum egy
gazdag harmóniáját élhetjük át. Történelmi rétegek.

A kockák ugyanakkor titkos kincses ládák is. A bennük lévő fény képeket világít meg és hív életre az egyes korokból. Arcok,
életképek, jelenetek, amik érzést, vágyat, szenvedést, örömöt, szeretetet fejeznek ki. Társadalmi réteg.

A kockák eltérő magasságban lebegnek, attól függően, hogy az adott kor mennyire volt a „mienk” vagy épp mennyire állt
tőlünk távol. A „saját” érzésének rétege.

Ezek a rétegek az érzelmi hátteret alkotják, a hangsúlyt viszont az építészet formálódásának mikéntje adja. Magyarország
sajátos sorsát 5 időintervallumban vizsgáljuk ( 1914-1929;  1930-1947;  1947-1968;  1969-1989;  1990-2014 ). A nagyméretű
kockára vetített képeken az adott korszakokhoz tartozó felnagyított homlokzati és épületszerkezeti részletek peregnek gyors
egymásutánban zenei aláfestéssel.

Az öt korszakon keresztül kizárólag a lakóépületet vizsgáljuk, hiszen ezen az épülettípuson követhető leginkább nyomon a
sajátos magyar jelleg folytonosan. A kiemelt réteg, az építészet rétege.

A kiállítás a látogató előtt feltárja a magyar lakóépülethez köthető sokszor igen gazdag formakincs alakulását. A tárlat
erősítő hatással bír - talán nem is minden ízében ismert - identitásunkat meghatározó építészeti értékeinek életben
tartására.

A kiállítást végigjárva az átriumba érkezik a látogató, ahol a vetített film már a jövőbe mutató példákat mutatja be. Ez
akarva-akaratlanul gyújtópontja a megtekintett anyagnak. A transzparens felületek  (két oldalsó üveg felület) lehetőséget
adnak az időutazásra, az időbeni visszacsatolásra. A kiállítás kezdeti korszakához (1914) beszűrődik az átrium és a jelen
korszakának világa (2014), míg a jelenkorhoz érkezve, onnan kitekintve is lehet érezni az átriumot, és a kiinduló időszakot.
Értelmezhető, vagy épp továbbgondolható formálódásunk múltja, jelene, jövője.

Mi a kapcsolódás a múlthoz? Van-e párbeszéd a jelennel? Milyen mértékben jelenik meg a sajátosan magyar és milyen
mértékben a globális? A kiállításon ez kiderül!

Kurátorként Magyarország Építészeit és Építész Hallgatóit vonnánk be az anyaggyűjtésbe. A jelentősebb hazai építészettel
foglalkozó internetes felületeken keresztül teszünk felhívást, miszerint a koncepciót követve, a környezetükben lévő, általuk
értékesnek ítélt lakóépületekről (elsősorban családi lakóépület) részleteket fotózzanak. Ezek lehetnek egyes épületszerkezeti
részletek, mint az ablak, ajtó, áthidaló, gerenda, tetőszerkezet és egyéb, vagy homlokzaton használt anyag részletek, mint
a vakolatok, téglák, fa, beton, üveg és más.  A fotókhoz kérjük hogy mellékeljék az épület építésének évét és a beérkező
képanyagból válogatást készítünk. Ez adja az építészet rétegét, az egyes korokban bemutató film tartalmát. Az átriumban
vetített, jövőbe mutató filmhez szintén felhívás útján elsősorban építész hallgatók munkáiból készült válogatást készítünk.



RÉTEGEK
14. Velencei Építészeti Biennále

Kurátori Pályázat 2013
Magyar Pavilon

10

Az elmúlt száz évben háborúk, forradalmak és szélsőséges diktatúrák váltották egymást, erőteljes lenyomatokat hagyva az
emberi lelkekben és az azt tükröző kultúrában és a művészetben. Koncepció lényege, hogy az egymásra rakódott
rétegeket az alapokig feltárjuk.

Előhang: A lázas gyarapodás eredményének bemutatása a századfordulón, Huszka József stílus eredet kutatásain és a
Lechneri „új nemzeti stílust” képviselő épületein keresztül. Mint sajátos magyar jelleget ezt tekintjük koncepciónk kiinduló
pontjának.

I. 1914-1929.

A millenium mámorából és az évtizedes töretlen fejlődés után az ország belezuhan az I. világháborúba. Ez ugyan a rég
áhított függetlenséggel jár, mert az Osztrák-Magyar Monarchia széthullik, de ennek nagy ára van. A belső feszültség először
a vörös diktatúrában fejeződik ki, majd 1920. június 4-én a Trianoni békediktátum megpecsételi az sorsunkat. Az ország
kétharmadának és a lakosság felének elvesztése egy mély gazdasági és lelki válsággal teli időszakot indít el. Apátia és
elkeseredés.

II. 1930-1947.

Ébredés a Trianon utáni apátiából, a világgazdasági válságból való kilábalás és a revíziós remények időszaka. Felerősödő
nemzeti tudat a népi irányzatok és a turáni ideológia térhódítása. Fasizmus, fajgyűlölet. Szövetkezés az ördöggel az
elégtétel reményében. Aztán mélyrepülés a II. világháborúba, Don-kanyar. 1945. végkimerülés és emberfeletti áldozatok az
ország újjáépítésében.

III. 1947-1968.

1947-ben a „Kékcédulás” manipulált választás. A háború gyötörte ország az újjáépítés után egy megalomán totális
kommunista diktatúrában találja magát. Az erőltetett gazdaságtalan nehéz és hadiipari fejlesztés rövidesen nyomorba
taszítja az ország lakosságát. Az 1956-os forradalom leverése és az azt követő megtorlással telt időszak után a 60-as évek
konszolidációja hoz némi megkönnyebbülést. A korlátozott gazdasági reformokat aztán az „új gazdasági mechanizmus”
követi. 1968. január 1. Az életszínvonal folyamatos növelése és gazdasági alapjának megteremtése a cél. Az „emberarcú
szocializmus”.

IV. 1969-1989.

Az „új mechanizmus” bár érezhető pozitív változást hoz (főként a hangulatban) de a behúzott politikai kézifék és
szabályozott piaci környezet hamar lelassítja, majd megszűnteti.  Az 1970-es évek végére látható, hogy az életszínvonal
növekedésének ára van. A jó közérzet mögött nem egy fejlődés generálta siker, hanem politikai propaganda áll. A 80-as
években felgyorsultak az események. A „gulyás kommunizmus” vidám barak falai repedezni kezdenek. 1989. október 23-án
12 órakor Szűrös Mátyás kikiáltja a harmadik köztársaságot.

V. 1990-2013.

1990. május 23-án megalakul az Antall kormány és augusztus 3-án Göncz Árpád lesz a köztársaság elnöke. Katartikus a
hangulat az országban. Történelmi lehetőség. Gazdag és szabad jövő víziója. Megnyílik a világ és az informatika szédületes
fejlődésének eredményeként elárasztja az egész társadalmat a vizuális és írott információ. Az ezredfordulóra kiderül, hogy
csak a fogyasztói kultúraváltás történt meg, miközben a jólét egyelőre illúzió marad. 2004-ben csatlakozás az EU-hoz.
Eufória! Remény és lehetőség!

//////////  KIÁLLÍTÁS KONCEPCIÓ
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(1) Előhang fotósorozat

(2) Előhang építészeti videó  (3) Függesztett installációs kocka-lámpák és padlón lévő képek között vezető látogató
útvonal  (4) I. és II. korszakot bemutató építészeti videó  (5) III. korszakot bemutató építészeti videó  (6) IV. korszakot
bemutató építészeti videó    (7) V. korszakot bemutató építészeti videó

(8) Kijárat, utolsó állomás. Jövőkép pályázat anyagából készített film vetítése

(9) Katalógus pult. Ajándék. Bejárati információ

(10) Eredeti funkció megtartása. Raktározás
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(1) 40x40x40cm eltérő magasságban függesztett installációs-kocka, beépített
fénytechnikával, 53db  (2) 82x80x80cm falra szerelt vetítő-kocka függesztőre rögzített
projektorral, 5db  (3) két oldalon eldobozolt átrium ajtónyílás elé szerelt vetítővászon
(4) 40x40x40cm mobil opál plexi ülő-kocka, 15db  (5) padlón lévő nyomtatott
hangulatképek pontszerű megvilágítással, 53db  (6) fekete oldalfalon fehérrel írt
ismertető szöveg az időintervallumokról, 5 helyen

1

1
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2

2

2

2
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5
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6
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6

6

26
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A belső teret homogén fekete színben alakítjuk ki. Az átrium és a helyiségek
mennyezetére fényblokkoló ponyvát feszítünk. A padlóra padlószőnyeget fektetünk
ideiglenes kétoldali ragasztóval rögzítve, míg az oldalsó gipszkarton falakat két
rétegben lefestjük. A kör alaprajzú fogadó tér („Előhang”) kivételével minden felület
fekete színű lesz.
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Az opálos plexiből készült kockákat a térbe lógatva egy másodlagos tartóra
függesztjük a tervben megadott elrendezésben. A meglévő rácsostartó szerkezetre
merőleges irányú teherelosztó bordákon az installációs kockák felfüggesztése
egyszerűen megoldható és könnyen pozícionálható.

A tartó rácsostartókra függesztve illetve  közvetlenül a falazatba rögzített
vállszerkezetekre ültetve is kivitelezhető.
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A plexi kockákban lévő lámpák és a vetített filmek fénye adja mindössze a termek
világítását. A kockák felső lapját tömör lapból készítjük, hogy a függesztő rudakat a
légies hatás érdekében minél kevésbé lehessen érzékelni. Célunk, hogy a pavilon
belső tere a lebegő kockákkal az ország lelkét - legyen az sorsfordító esemény vagy
egy korszak - szimbolizálja.

(1) függesztő bilincs  (2) fekete ø10 mm-es függesztő cső, benne elvezethető
elektromos vezeték  (3) 40x40cm-es fekete fém fedéllemez  (4) 15x15cm rögzítő talp
világítás foglalattal  (5)  lámpatest, pontszerű világítás padlón lévő képre  (6)
40x40cm kerületű 5 mm vastag opál plexi oldalfal, szórt belső hangulatfény

2

5

6

3

1

2

4
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A földre helyezett képeket (1) kemény PVC-re nyomtatjuk és egy 3 cm vastag
posztamensre ragasztjuk, hogy azok kiemelkedjen a padlósíkokból.
A korszakokra jellemző jelentős történelmi események rövid leírását (2) fehér, 50 mm
betű nagyságban festjük fel, ami grafikai elemként is működik egyben.
Törekedtünk a minőségi anyagok használata mellett a lehető legegyszerűbb
kifejezésmódra, áttekinthetőségre, illetve minél kevesebb helyszíni élő munka
igényre. A teljes installáció néhány elemből áll, amit kompakt módon itthon le lehet
gyártani és a kiállítás területén csak néhány munkafolyamatra van szükség az
összeszereléshez.

1

2
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14. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilon katalógus : RÉTEGEK

Alapkoncepció:

A katalógus a kiállítás üzenetét jeleníti meg képekben és gondolatokban. Albumszerűen mutatja be az installációban
látható 5 történelmi korszak magyar építészetét, valamint az ahhoz kapcsolódó társadalmi összefüggéseket. Tartalmas képi
dokumentációval és gondolatokkal olyan kérdéseket válaszol meg, mint:
 Múltunk melyik időszaka az ami a nemzeti formanyelv bölcsőjének tekinthető?
 Miként tudjuk megtartani a  magyar jelleget, ami identitásunk záloga úgy, hogy a globális kultúra
 értékeit is megtartsuk?

Felépítés:

A katalógus a pavilon installációjából indul ki és annak folyamatát követi. Oldalain az alaptézisek kerülnek kifejtésre
tanulmányok formájában. Ez egyrészt tovább gondolását jelenti a kiállításnak, másrészt 100 éves áttekintést ad
Magyarországról. Formátuma a kiállítás alapeleméből kiindulva négyzet alakú. Tartalmilag a korszakokat követően 5
nagyobb fejezetre osztva. Ezen fejezetek nagy formátumú nyitóképeit és rövid történeti bevezetőjét követően az oldalak
két hasábra osztottak. A baloldalon sorakoznak a korabeli magyar sajátosságot tükröző építészeti részletek és ezekkel
párhuzamosan a korszakok hangulatát idéző szociofotók. A kiadvány képi tartalmát a pályázati felhívásra beérkezett és
válogatott művészi fotók alkotják.

Célunk, hogy a katalógus az emberi érzelmekre ható, önálló élményt nyújtó mű legyen, ami közvetett módon jeleníti meg
a magyar sorsot és annak az építészetben lenyomatot hagyó rétegeit. Emellett kérdést vet fel, miszerint:
 Miként lehet a nemzeti sajátosságot lefordítani mai nyelvre kortárs eszközökkel?

Nyelv:

A katalógus többnyelvű kialakítással, magyar-angol, olasz-angol és magyar-szláv formátumban készül. Tervünk, hogy a
magyar nyelvezetű kiadványokból a fontosabb hazai építészeti központoknak, kiállítóhelyeknek példányokat biztosítsunk.

Megjelenés:

Ragasztókötésű könyv 80 oldalon.
Borító: 300 grammos matt offset papír, magasnyomású benyomott fóliafelirattal.
Nyomat 4+4 színben.
Belív 200 grammos matt műnyomó 4+4 színben.

14. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilon ajándék : KOCKA

Tervünk, hogy a költségvetésből kigazdálkodva kis emlék-kockákat, "kis alapelemeket" készítsünk. Ezeken 2-5cm-es, tömör,
fehér műanyagból készülő kockákon a kiállítás tematikájához hűen egy-egy magyar építészeti motívumot és gondolatot
jelenítenénk meg nyomtatott formában. Ezeket az információs pultnál  egy nagyobb kockában ömlesztve helyeznénk el, a
katalógus mellett.

//////////  KATALÓGUSTERV
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//////////  KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Projekt létrehozása           HUF (bruttó)               EUR (302,16 HUF)

Projekt szervezés           2.000.000 HUF            6.619,00 EUR
     kurátori honorárium
     alkotói honorárium

Külföldi költségek - szállás           2.500.000 HUF            8.273,75 EUR
     helyszíni bejárás
     alkotók, építők szállási költségei
     alkotók, építők étkezési költségei

Installáció költsége           9.500.000 HUF           31.440,30 EUR
     műszaki és technikai eszközök
     installációs építőanyagok anyagköltsége
     csomagolás, szállítás, biztosítás 

Reklám, PR              750.000 HUF            2.482,10 EUR
     hirdetés
     események költsége
     reklámok
     ajándéktárgyak

Kiadványok           3.5000.000 HUF           11.583,30 EUR
     katalógus, szórólap, meghívó
     grafikai tervezés
     fordítás

Web oldal              500.000 HUF            1.654,75 EUR
     tervezés, programozás
     fenntartás

Tervezési és Bonyolítási költségek              250.000 HUF               827,40 EUR
     beépítési, kiállítási tervek
     helyi hatósági engedélyek
     internet
     biztonságtechnika

Tartalék keret 5%           1.000.000 HUF            3.309,50 EUR
  

Összesen          20.000.000 HUF           66.190,10 EUR
 



I. Magyarországi előkészítés

2014. január - április hó
  kutatás, levéltári munka,
  tanulmány elkészítése

2014. március - április hó
 Installációs alapanyagok beszerzése
 padlószőnyeg
 ponyva
 ragasztók
 szerkezeti alapanyagok
 projektorok

2014. április - május hó
 Katalógus elkészítése

 - Szöveg összeállítása, fordítás
 - Korrektúra
 - Nyomdai előkészítés

 Előre gyártás:
 - plexi kockák, ülőkék gyártása
 - függesztő szerkezet gyártása
 - lámpák beszerzése
 - csomagolás

II. Helyszíni munkák

2014. február hó 
 A pavilon bejárása és felmérése (4 nap)

2014. május hó
 Szerkezeti munkák végzése
 - Másodlagos szerkezetek elhelyezése

 - Ponyva kifeszítés
 - Festés

 
 Installáció szerelése:

 - Függőleges rudak és a kockák rögzítése
 - Elektromos munkák elvégzése
 - Szőnyeg fektetés
 - Posztamensek rögzítése, képek ragasztása
 - Feliratok elhelyezése
 - Ülőkék és vetítők elhelyezése
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//////////  MEGVALÓSÍTÁSI TERV
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//////////  NYILATKOZAT

Hozzájáruló nyilatkozat

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója, illetőleg a Biennále Iroda a benyújtott pályázati anyagot, illetve a
pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat közölje, az archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai
betekintsenek.

Ezeken felül a pályázó hozzájárul, hogy a Biennále Iroda a beadott CD-n/DVD-n szereplő pályázati anyagot a weboldalon
(www.velenceibiennale.com) nyilvánossá tegye.

Továbbá aláírásával nyilatkozik, hogy a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt
feltételeket elfogadja.

Ligetvári István
okleveles építészmérnök, Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület elnöke

Kovács Zoltán
okleveles építészmérnök

Nagy Zsuzsa
okleveles építészmérnök

Kántor Csaba
építészmérnök

Dabas, 2013. december 8.
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//////////  REZÜMÉ

Világunk, legyen az a helyi vagy globális, rétegekből tevődik össze. Az élet sokszínű és különböző szintjei közül egyik, a
többivel mindig is együtt élő, és nélkülük nem létező terület az építészet.

A velencei magyar pavilonban saját rétegeinket akarjuk megmutatni, a látogató szívében  és a lelkében érzést keltve, a
megrázó és sokszor sorsfordító korszakokon átívelő formálódásunkat.

Egy formai alapelemmel, a térben elhelyezett kockák segítségével jelenítjük meg a történelmi és társadalmi és az identitás
erősségéhez kapcsolódó rétegződéseinket,ami elengedhetetlen a 100 éven át ívelő építészeti formálódásunk megfelelő
kontextusba helyezéséhez.

A kiemelt réteg, az építészet. Magyarország sajátos sorsát 5 időintervallumban vizsgáljuk. A nagyméretű kockára vetített
képeken az adott korszakokhoz tartozó felnagyított homlokzati és épületszerkezeti részletek peregnek gyors
egymásutánban. Kizárólag a lakóépületet vizsgáljuk, hiszen ezen az épülettípuson követhető leginkább nyomon a
sajátosan magyar formálódásunk.

A kiállítás a látogató előtt feltárja a magyar  lakóépülethez köthető formakincs alakulását. A tárlat erősítő hatással bír és
felhívja a figyelmet az építészeti identitásunkat meghatározó értékek  életben tartására. A kiállítói térben létrejövő
átláthatóság időutazásra, időbeni visszacsatolásra ad lehetőséget. Értelmezhető, vagy épp továbbgondolható
formálódásunk múltja, jelene, jövője miközben az is kiderül, milyen hatással van ránk a világ kitárulkozása, a globalizáció.
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//////////  RÉSUMÉ

Our world, be it local or global, is made up of layers. One of the multicoloured and different levels of life, the area that
always lives together with the others and doesn’t exists without, is the Architecture.

We would like to show our layers in the Hungarian Pavilion in Venice. Let the visitors inbreathe our forms through the
shocking and often historic ages.

We visualise our historic and social layers with a basic formal element: the cube. It is important to show these layers to
understand our architectural forms in the last 100 years.

The seeded layer is the Architecture. We analise the history of Hungary in 5 periods. On the large cubes projected pictures
of blowed up facades and structural details, that belongs to the performed period, can be seen.
We exclusively analise the dwelling houses, because these are the kind of houses we can follow up the Hungarian forms
mostly.

The exhibition expands the morphoses of the Hungarian treasures of forms attached to the dwelling houses. The exhibition
has a reinforcing effect and draw attention to keep alive our architectural identity. The transparency in the exhibition room
gives us a chance to a time travel. The past, present and future of our forms can be defined or think ahead while turns out
how the globalisation impressed us.
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