
� Tizenkilencedik konferenciájukat tartották a bel -
sôépítészek a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. (MANK) Zsennyei Alkotóházában
2016. szeptember 16. és 18. között a Magyar Alkotó -
mûvészek Országos Egyesületének (MAOE) ren de zé-
sében. A 2014-ben felújított Sennyey–Bezerédj–Bé -
kássy-kastélyban a három nap alatt közel félszáz meg-
hívott vett részt a szimpóziumon. Az eseményt Tóth
Tibor Pál, a MAOE Iparmûvészeti Tagozatának ve ze-
tôségi tagja szervezte. A konferencia fôvédnöki tisz tét
Fekete György belsôépítész iparmûvész, a Magyar
Mûvészeti Akadémia (MMA) elnöke, valamint Turi
Attila építész, az MMA Építômûvészeti Tagozatá -
nak vezetôje töltötte be. 2016-ban is a megelôzô évek
zsennyei találkozóinak szellemiségét megerôsítve tet -
tek tanúbizonyságot az elôadók a szakmai együttmû -
ködés megvalósulásáról az építészet és a belsôépíté szet
terén. A 21. század által támasztott kihívások elem zé -
sével konszenzusra törekedtek a résztvevôk mind -
azok nak a vélt és valós problémáknak a kiküszö bölé -
sére, amelyek a két szakma gyakorlása között fenn -
állnak. Az összejövetel jelmondatának a szerve zôk a
„Professzionális építész és professzionális belsôépítô
mûvész együttmûködése” mottót választották, utalva
arra, hogy a két mûvészeti tevékenység között nincs
szakadék és szakmai érdekellentét: a közös tervezési
gyakorlattal a jó struktúrájú építészeti tereket hasz nos
és élhetô terekké képesek együttes erôvel formálni.
Az elhangzottak rávilágítottak arra, hogy szükség van
a 2015-ben a felsôoktatási szakjegyzékbôl visszavont
belsôépítész környezettervezô mûvész státusának jö -
vôbeli megerôsítésére, hogy igényesen megtervezett
enteriôrök jöjjenek létre. Tizenkét építészeti beruhá -
zásban társtervezôként közremûködô építész és bel -
sôépítész mutatta be elôadásában együttmûködésük
megvalósult alkotásait. Szilveszter Csaba építész be -
mutatta a kínai Sencsen városában Zoboki Gábor

építész vezetésével tervezett Nansan Kulturális és
Sportközpont, Mûvészeti Múzeumot, amelynek ki -
emelt közönségforgalmi tereirôl Tóth Róbert belsô -
építész beszélt. Baliga Kornél belsôépítész a fertôdi
Esterházy-kastély fejedelmi és hercegi lakosztályai -
nak rekonstrukciós terveirôl és belsôépítészeti kivi te -
lezésérôl tájékoztatta a hallgatóságot. Marosi Miklós
építész ismertette a Magyar Állami Operaház és az
Erkel Színház mûhelyházaként 2017-ben elkészülô
Eiffel-csarnok épületét, amelynek belsôépítészeti ki -
alakításáról Szenes István belsôépítész adott átte kin -
tést. Salamin Ferenc építész a tarcali Királyudvar Bo-
rászat építészeti terveit mutatta be, ahol társter ve zô -
ként dolgozott együtt Jakab Csaba belsôépítésszel.
Magyari Éva építész, belsôépítész és Pazár Béla épí -
tész elôadása a Zeneakadémia teljes körû felújítását
és komplett belsôépítészeti tervezését szemléltette a
jelenlévôknek. Madzin Attila építész és Csavarga Ró -
zsa belsôépítész áttekintést adtak tervezôi együttmû -
ködésükrôl. Szabó Tamás János építész bemutatta a
leendô új, budapesti kongresszusi központ és a Nem -
zeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának
600 férôhelyes kollégiumához készített építészeti és
látványterveket. Nagy Tamás építész a mátrave re bély-
szentkúti zarándokközpont építészeti munkálatairól
tartotta meg elôadását. A nemzeti kegyhely belsô épí -
tészeti terveit Ignácz Erika belsôépítész szemléltette.
A Pesti Vigadó teljes körû rekonstrukciójában és bel -
sôépítészeti tervezésében együttmûködô Fehérváry
Rudolf építész és Gothárd Erzsébet belsôépítész
hangsúlyozták a mûemléki épületek korszerû felújí -
tá sában nélkülözhetetlen csapatmunka szükséges sé -
gét. Magyar Géza építész, Somogyi Pál és Fazekas
Viktória belsôépítészek a salgótarjáni Apolló mozi
felújítását és teljes körû építészeti és belsôépítészeti
kialakítását tárták a hallgatóság elé. Rudolf Mihály
építész a füzéri fellegvár rekonstrukciójáról tartott
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„Professzionális építész és professzionális
belsôépítô mûvész együttmûködése”
Belsôépítészek Országos Találkozója (BOT) Zsennyén
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A XIX. Belsôépítészek Országos Találkozójának résztvevôi Zsennyén 2016-ban / 
Participants of the 19th National Conference of Interior Designers at Zsennye, 2016 

(balról jobbra) / (left to right) BUGÁR-MÉSZÁROS Károly, FEHÉRVÁRY Rudolf, TÓTH Róbert, HEFKÓ Mihály, 
(elôtte) a Barrisol Hungária Kft. képviselôje, JAKAB Csaba, LUKÁCS Zsófia, LASETZKY Frigyes felesége, LASETZKY Frigyes, 
LÁNG Judit, (elôtte, ülve) KEPPEL Márton, BALIGA Kornél, CSAVARGA Rózsa, MAROSI Miklós, (elôtte) GOTHÁRD Erzsébet, 

(elôtte, ülve) BÖRÖCZ Sándor, SIMON Mónika, SZENES István, FEKETE György, TÓTH Tibor Pál, OLLÉ Gellért, MÁRTON László
Attila, TOMPOS Lajos, TILDI Béla, HORVÁTH Péter Kornél, (elôtte) SIMON Eszter, MARCZELL András felesége, CSEPREGI Sándor,

PÁL László Csaba, (elôtte, ülve) REX-KISS Béla, MARCZELL András, SZILY Balázs, JAHODA Maja, SOMOGYI Pál, 
FAZEKAS Viktória, MAGYARI Éva, GYÜRKY András
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� Ábrák a valóságban címmel nyílt meg 2017.
január 26-án Rudas Klára kiállítása a Knoll
Galériában. (Budapest VI. ker., Liszt Fe -
renc tér 10.) A Magyar Képzômûvészeti
Egyetemen 2014-ben végzett mûvész a fes-
tészetbôl induló installációival az abszt rakt
struktúrák lehetôségeit vizsgálja. A tárlat
március 18-án zárul.

� Red Dot designdíjat nyert Palotai Gábor, a
MOME Svédországban élô címzetes egye -
temi tanára a Textile Graphics címû mun ká-
jával a legutóbbi esseni megmérettetésen,
ahol 5214 pályamûbôl válogatott a zsûri. A
svéd Anna Kraitznak tervezett bútor texti -

len tipográfiai kísérletek eredménye, be tûk
és szimbólumok együttese adja a mintáza -
tot.

� Látványtér 2016. – A Magyar Alkotómû -
vészek Országos Egyesülete és a Magyar
Látvány- Díszlet- és Jelmeztervezô Mû vé -
szek Társasága szakmai kiállításának 2017.
január 5-én rendezett záróünnepségén ad -
ták át a szakmai díjakat a FUGA Budapes ti
Építészeti Központban. (Budapest V. ker.,
Petôfi Sándor u. 5.) Az Év Jelmezter vezô je
címet Nagy Fruzsina, az Év Díszletter ve -
zôje címet pedig Bagossy Levente és Khell
Csörsz nyerte el.

� Bôr, szôr, csont címmel Molnár Imre bôr -
mûves iparmûvész munkáiból az Erdély
Mûvészetéért Alapítvány rendezett 2017.
január 31. és március 10. között látható ki -
állítást az E-Galériában. (Budapest V. ker.,
Falk Miksa u. 8.)

� Viva Arte Viva címmel rendezik meg az 57.
Velencei Nemzetközi Képzômûvészeti Bi -
ennálét 2017. május 13. és november 26.
között. Magyarországot Várnai Gyula Bé -
két a világnak! (Peace on Earth!) címû pro -
jektje képviseli majd, melyet a beérkezett
11 pályamû közül ítélt legjobbnak a zsûri.

� Kilátó a Prédikálószéken. – Átadták a Viseg-
rádi-hegység 639 méter magas csúcsán, a
Prédikálószéken a Koller József építész
ter vei alapján készült 12 méter magas, fá -
ból épült kilátót, melynek három, felfelé
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elôadást, a vár teljes belsôépítészeti tervezését Lu kács Zsófia
belsôépítész ismertette. Golda János épí tész és Hámory Judit
belsôépítész elôadása betekin tést nyúj tott a piarista szerzetesrend
által fenntartott iskolák és kapcsolódó létesítmények teljes körû
újjá építési és korszerûsítési tervezésébe. Lasetzky Fri gyes építész
egy magántulajdonban lévô, a budai Várban található lakóépület
felújítását ismertette a jelenlé vôkkel, a komplett belsôépítészeti
tervezésrôl Hefkó Mihály belsôépítész tartotta meg elôadását. A
kon fe rencia tematikájához lazán kapcsolódott Bugár-Mé száros
Károly építészettörténész vetítettképes mes terkur zu sa Spiegel

Frigyes építész, belsôépítész és bútortervezô 1896–1912 között
készült szecessziós alkotásairól. A konferencia résztvevôi a
találkozó tanulságait érté kel ve kifejezték abbéli reményüket,
hogy a 2017-ben megrendezésre kerülô jubileumi zsennyei BOT
ren dezvényen a belsôépítész környe zet tervezô mûvészek vállát
immár a szakma megújí tásának kellemes súlya fogja terhelni a
mûvészeti ágak szuverén létjogo sult sá gának meghatározásából
fakadó szembenállás he lyett.

KEPPEL MÁRTON
mûvészettörténész
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