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Művészet a köztereken – Interdiszciplináris együttműködések1

A városi terek kialakítása és reprodukciója az egyes társadalmi csoportok, szereplők különféle érdekei és 
tevékenységei alapján formálódnak, a köztük lévő sokrétű kapcsolatokat is tükrözve. Ebben a relációban 
a városi problematikákkal foglalkozó művészeti projektek, intervenciók a beavatkozások szándékolt vagy 
másodlagos eredményeivel úgyszintén hozzájárulnak a városi terek fejlődéséhez. Ezeknek a gyakran pro-
vokatív jellegű programoknak az épített, illetve a társadalmi-gazdasági környezetre és a városkép dimen-
zióira gyakorolt hatásaival, a városfejlesztésben is megjelenő eredményeivel foglalkozott a „Művészet a 
köztereken – Interdiszciplináris együttműködések” elnevezésű nemzetközi projekt.

A 2013. június és 2014. július között futó osztrák-magyar szervezésű program két szakmai fórumból és 
egy publikációból állt. A „Művészet a köztereken. Egy interdiszciplináris együttműködés” című szeminári-
um 2013. november 14-16. között Budapesten zajlott, a „Bécsi Simmering: Hang-történetek és film-élmé-
nyek” nevű szimpózium pedig 2014. május 21-23. között, az osztrák fővárosban. A hozzájuk kapcsolódó an-
gol nyelvű, online publikáció: “ARTISTIC TRANSFORMATION OF THE CITY SPACE: Stimulation of the sensual 
sphere by using, collecting and reflecting urban situations2” pedig végleges formájában 2014 októberében 
jelent meg.

Az egyéves együttműködés Tosics Iván szociológus, a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudomány Program vendégoktatója és Rudolf Giffinger geog-
ráfus, a Bécsi Műszaki Egyetem, Város- és Területi Kutatások Osztály, Területfejlesztési, Infrastruktúra- és 
Környezettervezési Tanszék vezetője között jött létre. A projekt ötlete, pályázata, lebonyolítása továb-
bá Anamarija Batista, művészettörténész, közgazdász, Kovács Szilvia, szociológus, közgazdász és Carina 
Lesky, kultúrakutató, PhD-hallgatókhoz, az Osztrák Tudományos Akadémia „DOC-team” ösztöndíjasaihoz 
köthető. A pénzügyi támogatást az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány biztosította3.

„Művészet a köztereken. Egy interdiszciplináris együttműködés”

A háromnapos, budapesti konferencia fő célja az volt, hogy különböző nézőpontok és módszertanok segít-
ségével körüljárja, milyen kapcsolódási pontokon keresztül értelmezhető a művészetek, illetve a városi 
közterek együttállása. Az előadások, elemzések, viták és hely-specifikus séták4 változatos távlatokat nyi-
tottak az összekapcsolhatóságukat illetően, a diszciplináris határok kiterjesztése és keresztezése révén is. 
A tudományközi átfedések és a nézőpontok5 kiszélesítése ismét igazolta a köztér-problematika komplex, 
többrétegű értelmezési lehetőségét.

 1   Angol nyelvről fordította: Kotzmann Adrienn és Kovács Szilvia. A jelen cikk néhány eleme és az itt közölt illusztrációk a 
projekt záró beszámolójában, illetve a „ARTISTIC TRANSFORMATION OF THE CITY SPACE” című (hír)levélben is megjelentek.

 2  „A VÁROSI TÉR MŰVÉSZETI ALAKÍTÁSA: Városi állapotok érzékelése és továbbgondolása”.

 3   A projekt hivatkozási adatai: „Kunst im öffentlichen Raum – Interdisziplinäre Kooperationen” (86öu12).

 4  A konferencia Budapest különböző pontjain zajlott, pl. a belvárosban és Csepelen (XXI. kerület).

 5  Résztvevők voltak a többi közt hang-, vizuális és mozgás művész, kurátor, építész, tájépítész, területi tervező, 
közgazdász, szociológus, geográfus, művészettörténész, kultúrakutató, illetve nyelvész szakemberek.
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Az elhangzott előadások négy csoportba sorolhatóak6: (1) Városi terek: a kultúra és a művészet közre-
működése a város újra konfigurálásában; (2) Építészeti és művészeti gyakorlatok: művészeti módszertan, 
mint a tervezési folyamat része; (3) Kulturális gyakorlatok és elképzelések: a művészetek szerepe; (4) 
Szubjektív nézőpontok: művészeti formák.

A résztvevők által bemutatott, fentiekben felsorolt téma-csoportok képezték tehát a viták és beszél-
getések alapját. Különösen a társadalmi aspektusok, a humánum szerepe került kiemelésre. Az észlelés 
élményével összefüggésben a tér érzékelésének szubjektív szerepéről is szó volt. Továbbá nemcsak a köz-
terek funkcionális és dologi jellemvonásai, de atmoszférája és erőviszonyai is terítékre kerültek. Emellett 
a közterek alakulásai, változásai, történeti dimenziói, illetve a művészeti gyakorlatok hatásai és határai 
is felmerültek a szeminárium témái közt. A hasonlóságok és különbségek Budapest és Bécs között, illetve 
Pécs és Kazincbarcika köztereinek fejlesztése, valamint a különböző intézmények, művészeti projektek és 
város-imázs stratégiák szerepe ugyancsak a viták részét képezték.

6 Az eredeti, angol nyelvű előadás címeket lásd a programfüzetben,  illetve az absztraktokat és önéletrajzokat a 
szeminárium katalógusában.

A rendezvény tanulságait összefoglalva azt mondhatjuk: az esztétikai élmény változtatásával a művé-
szet fokozni tudja a városi tér minőségét. Az emberi test jelenléte és audio-vizuális érzékelése révén a 
művészeti formák képesek arra, hogy kifejtsék, visszatükrözzék és alakítsák a tereket, jelentéstartalmú 
helyekké alakítva azokat. A művészeti kísérletezés „ingerli” és megváltoztatja a mindennapi tevékenysé-
geket, megtöri a rutint és ezáltal újraértékeli a város élményét. A város- és köztér tervezési stratégiák 
művészeti formák felé történő nyitása gazdagítani tudja a tervezési gyakorlatot, közelebb hozva a városla-
kók igényeihez is. Ugyanakkor, habár a művészet párbeszédet kezdeményezhet, és különböző folyamatokat 
indíthat el, alkalmazhatósága további interdiszciplináris megközelítést és szakmai-politikai  döntéseket is 
igényel a hosszú távú városfejlesztő hatások elérésének érdekében.

Balról jobbra haladva: FUGA (Budapesti Építészeti Központ) bejárata (Isabel Glogar fényképe), a nyitó 
előadások (Tosics Iván), a FUGA belülről (Isabel Glogar), Csepeli Munkásotthon - Façade (Tosics Iván), illetve 
előadás a Csepeli Munkásotthon büféjében (Tosics Iván)

http://issuu.com/artinpublicspace/docs/art-in-public-space_program
http://issuu.com/artinpublicspace/docs/art-in-public-space_content
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„Bécsi Simmering: Hang-történetek és film-élmények”

„…Egy mostanában történt bécsi utazás során megtanultam, hogyan játszhatunk a várossal a hangjain 
keresztül. Egy ügyes elbeszélés segítségével virtuális ’hangos képbe’ kerültünk […] egy munkás negyedben 
és egy temetőben sétáltunk a város szélén; a beszédet mellőzve, inkább az apró hangok szövetére figyelve 
[…] vagy a minket beborító ironikus elbeszélésre koncentrálva…7”

A bécsi szimpózium-nap első részében, a városnéző séta Simmeringet (XI. kerület) a képek, szavak és 
hangok játékán keresztül fedezte fel és tapasztalta meg, a többi közt Janett Cardiff elbeszélő munkáit fel-
használva8. A kanadai művész munkájának középpontjában a „hangtáj” és tájkép kísérleti használata áll. 
Cardiff hely-specifikus audio „kirándulásai” során sétára invitálja hallgatóságát, elmerítve őket egy hely 
leírásában, amely saját testük mozgása és a kitalált történetmesélés elegyévé válik, fülhallgatón keresztül 
tálalva9. 

A résztvevő fülében a hangfelvétel elbeszélő és szerkesztett hangok keveréke, többdimenziós hatá-
sokkal, illetve egyéb fiktív elemekkel vegyítve; felhasználva a filmes gyakorlat és a mozgó/változó tér 
pszichológiai adottságait is. A hangsáv elbeszélője a saját útvonalán vezeti végig hallgatóját, bevonva egy 
olyan történetbe, amely a narrátor saját fizikai környezetében zajlott. Mivel a felvett hangok és részletek 
az elbeszélőhöz kapcsolódnak (t0, s0), nem kötődnek a hallgatóság vizuális benyomásaihoz (t1, s1), így a 
sétálót vizuálisan és akusztikusan is kihívás elé állítják. 

7  Hoch, Charles. „Forward.” ARTISTIC TRANSFORMATION OF THE CITY SPACE. Stimulation of the sensual sphere by using, 
collecting and reflecting urban situations. Eds. Batista, Anamarija, Szilvia Kovács, and Carina Lesky. Budapest-Vienna: Austrian-
Hungarian Action Fund. Web. 15 October 2014. Page 3.

8  Az esemény teljes programleírását lásd itt.

9  Schaub, Mirjam.Schaub, Mirjam. Janet Cardiff: The Walk Book. Vienna-New York: Thyssen-Bornemisza Art Contemporary - Public Art 
Fund. 2005. Print.

Balról jobbra haladva: Bécsi Simmering: Hang-történetek és film-élmények. Benyomások – Egy bécsi, 
simmeringi szociális társasház udvarán; hangséta a Bécsi Központi Temetőben; beszélgetés/vita  
(Kovács Szilvia fényképei)

A szubjektív tapasztalatok értékelése érdekében, a szimpózium-nap második felében, előadások és ke-
rekasztal beszélgetés zajlott, ahol specifikusan a hang, általánosan a művészeti gyakorlat várostervezéshez 
kötődő lehetőségei, szerepei álltak a vita középpontjában. A térélmény tiszavirág-életű természetének, az 
érzékek szerepének tesztje a résztvevő, nemzetközi tekintélyű városkutatókat10 legalábbis saját álláspont-
juk átgondolására inspirálta, kételyeik kifejtésével együtt. A szimpózium-nap így „akciókutatás”-jelleget 
is kapott, túllépve a megértésen, egyúttal segítette a felek érvrendszereinek újragondolását is.

10 Cliff Hague (Em. Prof., Heriot-Watt University, Edinburgh, GBR), Charles Hoch (Prof., University of Illinois, Chicago, USA), 
Klaus Kunzmann (Em. Prof., University of Dortmund, GER). 

http://issuu.com/artinpublicspace/docs/art_in_public_space_vienna
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„ARTISTIC TRANSFORMATION OF THE CITY SPACE: Stimulation of the sensual sphere by 
using, collecting and reflecting urban situations” 

A „belles lettres” egy olyan írói műfaj, amely széles értelemben használt, és olyan irodalmi műveket foglal 
magában, amelyek nem férnek bele a szorosan vett epika, líra, dráma kategóriákba (ilyen lehet például 
az előadások nyomtatott gyűjteménye stb.). A „lettre” műfaja szubjektív. Jellemzője a közös hangvétel, a 
lebilincselő gondolatok sora és a (titkon) remélt nyilvánosság.

A projekttel összefüggésben a „lettre” megfelelő 
formát adott a szeminárium és a szimpózium során 
elhangzottak dokumentálására, az összegyűjtött gon-
dolatok gyűjteményeként. Az online publikáció tehát 
formájában és tartalmában olyan megoldást képez, 
amely a különböző megközelítéseket és diszciplinákat 
kollázs-szerűen fogja össze.

Az adott pénzügyi keretek között (értsd: szinte nulla 
költségvetéssel) kihívás volt megszerkeszteni a „ARTIS-
TIC TRANSFORMATION OF THE CITY SPACE” című online 
(hír)levelet. A fentiekben bemutatott budapesti és a 
bécsi programok résztvevőinek önkéntes együttműkö-
déséből-szerzőségéből végül egy olyan “optikai játék”, 
kaleidoszkóp született, amely szubjektív vélemények, 
értékelések, illetve tudományos esszék gyűjteménye, 
továbbá előadások hang- és video anyaga, valamint 
fénykép-sorozatok galériája. Célja, hogy felvillantsa a 
közterek művészeti alakítását és annak különböző te-
rületi- és várostervezéshez kapcsolódó  folyamatait, 
eredményeit a továbbgondolás érdekében is.

http://issuu.com/artinpublicspace/docs/artistic_transformation_of_the_city
http://issuu.com/artinpublicspace/docs/artistic_transformation_of_the_city

