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HÍREK
Kós Károly Művelődési
Központ, Nagyszeben
Megnyitó és kiállítás
2016. január 29-én megnyitotta kapuit a Kós
Károlyról elnevezett Művelődési Központ
Nagyszebenben. A megnyitó, melynek előkészületei 2007-re nyúlnak vissza, többéves
kitartó munka gyümölcse. A jelenlévőket
Szombatfalvi Török Ferenc, a Polgári Magyar
Művelődési Egyesület elnöke, Guttmann
Szabolcs építész, a város egykori főépítésze,
és Józsa Benjámin pedagógus köszöntötte.
Az ő áldásos és fáradhatatlan munkájuk
nélkül nem valósulhatott volna meg mindez.
A Kós Károly Terem gazdag kiállítási anyaga
Anthony Gall ajándéka. „Kós Károly tudata
Szeben ódon falai között kezd nyiladozni,
szeme talán itt szokta meg, lelke itt itta be a
középkori építészet nemes vonalait, melyek
később oly fontos szerepet játszanak sajátos
építőstílusának kialakításában. (…) Mennyi
élmény egy kisgyerek számára: megfeketedett öreg várfalak és modern paloták, előkelő
patríciusok és a vásárokra beözönlő bundás
parasztok, szorgalmas iparosok és fontoskodó
hivatalnokok, románok, szászok, magyarok.
Micsoda tarka kaleiodoszkópja a régi erdélyi
városi életnek, amelyet a gyermek lelke egész
életre szóló élményként raktároz el” − hangzott el a méltatás során Varró János A szépíró
Kós Károly című monográfiájából. Kós Károly
fiatalkorát Nagyszebenben töltötte, majd későbbi élete során gyakran visszalátogatott a
városba, mely életének egyik meghatározó
színhelyévé vált. A helyi lakosság megbecsülését és háláját fejezte ki a művésznek a
központ és a kiállítás megnyitásával, méltó
emléket állítva ezzel életművének.

Akadémiai székfoglaló
– Csernyus Lőrinc
Csernyus
Lőrinc
Ybl-díjas
építész,
a Magyar Művészeti Akadémia levelező
tagja Az alkotó ember felelőssége címmel
tartotta meg székfoglaló előadását 2016.
március 18-án a Pesti Vigadó Makovecz
Termében. A laudátor Szabó Marianne Munkácsy Mihály-díjas iparművész, textilművész volt.
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Emléktábla-avatás
Kós Károly Egyesülés
A Kós Károly Egyesülés megalakulásának
26. évfordulója alkalmából 2015. december
14-én Kaposváron, a Dózsa György utca 21.
szám alatti épület homlokzatán emléktáblát
avattak. A megemlékezésen Kampis Miklós
Kossuth-díjas építész, az Egyesülés alapítója, szellemi motorja, igazgatója és örökös tagja; Salamin Ferenc Ybl-díjas építész,
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke,
valamint Zsigmond László Ybl-díjas építész,
az Egyesülés társigazgatója tartott ünnepi
beszédet a szervezet jelenéről és a szakmai
közéletben betöltött szerepéről.

M M A É p í t ő m ű v é s z e t i Ta g o z a t
– Tu r i A t t i l a
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatát megalakulásától kezdve
Ferencz István akadémikus, Kossuth-díjas
építész, tervezőművész irányította. Leköszönésével párhuzamosan idén márciusban
a tagozati tagság Turi Attila Ybl-díjas építész
személyében új vezetőt választott.

Keddi kaleidoszkóp
– Bata Tibor
Műhelybeszélgetések frissen megszületett vagy
születőben lévő művészeti alkotásokról
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata 2015 őszén indította el műhelybeszélgetés-sorozatát. A sorozat célja,
hogy a közönség bepillantást nyerjen a
meghívott neves művészek alkotómunkájába, megismerhesse szemléletmódjukat,
törekvéseiket, módszereiket. A beszélgetések középpontjában általában egy-egy új
alkotás áll. A sorozat 2016-ban is folytatódik. A műhelybeszélgetések kéthetente
kedden, 18 órától folynak a Pesti Vigadó
Sinkovits Imre Kamaraszínpadán. 2016.
április 5-én Bata Tibor építésszel – az Egy
analóg építész Leleszen című rendezvényen
a szlovákiai Leleszre tervezett településközpontról Csernyus Lőrinc fog beszélgetni.

A nevezetes magyar
O r s z á g h á z é s a t é r, a h o l á l l
Ez a könyv elsősorban a nagyközönségnek, és nem pusztán szakembereknek szól.
Wachsler Tamás építész, projektmenedzser, egykori országgyűlési képviselő 323
színes felvételén át, valamint 122 archív
fotó segítségével nem csupán az épület művészettörténeti részleteit tárja olvasói elé.
Megcsodálhatjuk a földi halandók számára
nem látogatható termeket, és bepillantást
nyerhetünk az Országház kulisszatitkaiba:
megismerhetjük az egykoron itt lakó személyzet történeteit, vagy éppen az ülésterem csillárjában folyó égőcsere izgalmait.
Török András művelődéstörténész változatos formában ismerteti a Ház, a Kossuth
tér, valamint az itt álló épületek és szobrok
átalakulásait. A puszta tényeket lenyűgöző
adatok, érdekes történetek, írók, költők és
újságírók idézetei színesítik.

Szerző: Török András, Wachsler Tamás
Megjelenés éve: 2015
Kiadó: Az Országgyűlés Hivatala
Terjedelem: 366 oldal

Ami megmaradt…
Hegyaljai zsidó házak
Benkő Ágnes és Wirth Péter Europa Nostra
díjas (Zsinagóga, Mád és Apostag) építészházaspár könyve gazdagon illusztrált, építészeti rajzokkal bőven ellátott kiadvány,
egyben összefoglaló Hegyalja zsidó lakosságának történetéről és az ehhez kapcsolódó,
a ma még álló műemlékekről.
A XX. század elején már a hegyaljai lakosság
egyharmadát tették ki az ortodox zsidók,
10-12 hitközség működött. A XIX. század végén, a városokba történő elvándorlás, majd
a Vészkorszak tragédiája miatt mára szinte
senki nem maradt közülük, az imaházakat
vagy lerombolták, vagy (ritkábban) más
funkciót kaptak. „Tokaj-Hegyalja zárt területéhez a legújabb felfogás szerint huszonnyolc hazai település tartozik. Ezek közül jelöltük ki kutatási célpontként azokat, ahol a
zsidó közösség lélekszáma valaha is meghaladta a száz főt" – olvasható az előszóban.
A szerzők minden esetben utánajártak a helyi
zsidóság történetének, lefényképezték a még
álló lakó- és kereskedőházakat, a hitéletet
szolgáló épületeket. Közlik az alaprajzukat,
építészeti arányaikat, bemutatják az elfelejtett temetőket.

Szerzők: Benkő Ágnes és Wirth Péter
Megjelenés éve: 2015
Kiadó: Terc Kft.
Terjedelem: 333 oldal
A kiadvány könyvesbolti forglaomba nem került,
terjesztés: MAZSIKE

Vályogtégla, patakkő,
boronafal, nádtető
Építészeti kalauz
Budapest
A szerzők tíz éve Budapesten élő német
építészek. A 250 épületet bemutató kötet
2012-ben jelent meg német nyelven Berlinben, a DOM publishers kiadónál. A könyv
formátuma jól kezelhető, tartalma könnyen
áttekinthető. Néhány bevezető tanulmány
után fotókkal illusztrált rövid épületbemutatások következnek városrészenként
csokorba szedve: 200 az utolsó húsz évből, 50 pedig a szocializmus, a Bauhaus és
a szecesszió időszakából. A könyv többek
között Engelmann Tamás, Jánosi János,
Makovecz Imre, Nagy Ervin és Salamin
Ferenc házaiból is közöl válogatást.

Szerzők: Arne Hübner – Johannes Schuler
Megjelenés éve: 2014
Kiadó: Terc Kft.
Terjedelem: 360 oldal

Mednyánszky Miklós új könyvét gyerekeknek írta. Érthető, érdekes, tele színes
gyerekrajzzal, amelyek magyarázzák a
vályogfalak vagy téglafalak építését, az
ácskötések fajtáit, a tetőfedés módjait.
Bemutatja a magyar falvak típusait, és
részletesen ismerteti a falusi udvar építményeit: lakóházat, istállót, ólat, csűrt, kukoricagórét stb. A könyv mellékletét képezi
4 db kivágómintalap, amellyel egy teljes
parasztudvar makettje elkészíthető a részletes leírás alapján.

Szerző: Mednyánszky Miklós
Megjelenés éve: 2016
Kiadó: TERC Kft.
Terjedelem: 72 oldal + 4 színes kivágóív

