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ALKOTÓHÉT 2015
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Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közelkedésmérnöki Kar
Építészmérnöki alap és osztatlan szak

!

2015. szeptember 28 - október 2.

!
!

Az Épülettervezési Tanszék által a tizennegyedik alkalommal megrendezett Alkotóhéten a győri
építészképzés I., II. és III. éves hallgatói vesznek részt. Az Alkotóhét az aktuális tervezési félév szerves
része, az ott teljesített munka a félév elismerésének feltétele.

!

Az Alkotóhét munkájában részt vesznek
a BME Építészmérnöki Kar,
a Debreceni Egyetem Műszaki Kar,
a Moholy Nagy Művészeti Egyetem,
a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet,
a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar,
a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatói és építész hallgatói,
valamint
a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet ütőhangszeres hallgatói.

!

Az I. éves hallgatók munkáját az Épülettervezési Tanszék oktatói segítik, a II. és III. éves hallgatók
munkáját felkért csoportvezetők irányítják.

!
Az Alkotóhét csoportvezetői:
!
Barcza Gergely
Cseh András DLA
Golda János
Hadas László
Hartyándi Jenő
Katona István
Kemes Balázs
Markó Balázs DLA

Szentirmay Tamás DLA

!
!
Az Alkotóhét támogatói:

építész, doktorandusz
Moholy Nagy Művészeti Egyetem
építész, egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék
építész, tudományos munkatárs
Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék
építész, főtanácsadó
Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet
Mediwave fesztiváligazgató, operatőr
építész, tudományos segédmunkatárs
Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék
építész, egyetemi tanársegéd
BME Középülettervezési Tanszék
építész, egyetemi docens, dékán
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
építész, egyetemi docens
Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Gyôr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara
Pihokker Faipari Vállakozás

PROGRAM

!
!
Szeptember 28., hétfô
!

!
Szeptember 29., kedd
!
!
Szeptember 30., szerda

!

!
Október 1., csütörtök

!

Október 2., péntek

helyszín

Építész Műteremház

10:00
10:45
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
19:30
22:00

Zene a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet
ütőhangszeres hallgatóinak előadásában
csoportvezetők bemutatkozása, feladatértelmezése
ebédszünet
csoportvezetők bemutatkozása, feladatértelmezése
alkotócsoportok megalakulása
“Párhuzamok” – Markó Balázs DLA építész előadása
“Tér-tárgyak-hangok” – Mátrai Péter DLA építész előadása
Ismerkedési est teával, harapnivalóval
Kapuzárás

helyszín

Építész Műteremház és környéke

egész nap

alkotómunka, konzultációs lehetőséggel

helyszín

Építész Műteremház

9:00
12:00
13:00
este:
18:00
19:00
21:00
24:00

1. feladatrész közös bemutatása, megbeszélése
és értékelése
ebédszünet
1. feladatrész közös bemutatása, megbeszélése (folytatás)
“Terasz-záró” a RANDOM-klub szervezésében
kapunyitás
Colombre Band koncertje
Blöff együttes koncertje
kapuzárás

helyszín

Építész Műteremház és környéke / parkológarázs

egész nap

alkotómunka, konzultációs lehetőséggel

helyszín

Építész Műteremház és környéke / parkológarázs

délelőtt
15:00
17:00

alkotás, installációépítés
I. évesek feladatmutatása és értékelése
II. és III. évesek feladatmutatása és értékelése,
majd kötetlen levezetés

FELADAT

!
!
TÉRHANG – HANGTÉR
!
Az Alkotóhét témája a tér és hang, építészet és zene összefüggéseinek közös körüljárása, vizsgálata. Az
Alkotóhét munkájának eredményeként – a témából adodó sokféle megközelítés lehetőségét fenntartva
– elsősorban “tér-hang” installációkat képzelünk el. A feladat megközelítésében, értelmezésében nagy
szerepet szánunk az Alkotókkal együtt dolgozó Csoportvezetőknek.

!

Az Alkotóhét keretén belül külön feladat kerül kiadásra az I. éves hallgatók részére, valamint a II. és III.
éves, illetve a velük együttdolgozó vendéghallgatók számára.
Mindkét feladat két részből áll, bemutatásuk az Alkotóhét programja szerint történik.

!
!

I. éves hallgatók feladata

!

A munka 4 fős csoportokban történik, csoportvezetők segítségével.
1. feladat: Síkkompozíció készítése megadott zenére, az Alkotóhéten meghatározott
feltételekkel. A munkák a szerdai közös bemutatón kiállításra kerülnek a
Műteremházban.
2. feladat: Térkompozíció készítése megadott zenére, az Alkotóhéten meghatározott
feltételekkel. Az alkotások – az első munkával együtt – az egyetem aulájában lesznek
kiállítva.

!
!
II. és III. éves, valamint a vendéghallgatók feladata
!

A munka 10-12 fős csoportokban történik. Az alkotócsoportok a csoportvezetők feladat-értelmező
előadásai után alakulnak meg.
1. feladat: Gyűjtés, feladatértelmezés, koncepciókészítés szakasza. Az alkotócsoportok addigi
munkájukat a szerdai közös bemutatón ismertetik kötetlen formában, maximum 15
percben. Prezentációs eszközök (projektor, hangosítás) rendelkezésre állnak.
2. feladat: Az első feladatrészre alapozva csoportonként közös alkotások készítése. A készülő
művel kapcsolatban csak annyi az elvárás, hogy az Alkotóhét zárásakor bemutatható
legyen és hogy ennek módja a csoportvezetők egyetértésével történjen.
Az alkotások lehetséges helyszínei: a Műteremház összes tere, a Műteremház
környéke, illetve a Műteremház melletti parkolóház alsó szintje.
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Győr, 2015. szeptember – Épülettervezési Tanszék

