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K Ö N Y VA J Á N L Ó
Munkák, Alkotótársak,
Ta nít v á ny ok
Salamin Ferenc kiállítása
(Megtekinthető: 2018. ápr. 7. és máj. 15.
között a pesti Vigadóban)

Makovecz-kiállítás
Szentpéterváron
Ös s ze k ö t ni e g e t és f ö l d e t c í m m e l
Makovecz Imre életmű-kiállítás nyílt
március 1-jén, és három hétig látogatható a szentpétervári Ilja Repin Festészeti, Szobrászati és Építészeti Akadémián. A tárlat a korábbi hazai és
külföldi megjelenésekhez hasonlóan
makettek, fényképek, rajzok, írások és
személyes tárgyak segítségével mutatja
be az építész munkásságát. A kiállítás
a moszkvai és Nyizsnyij Novgorod-i bemutatók után érkezett Szentpétervárra,
ahol nagy érdeklődéssel fogadta mind
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a nagyközönség, mind az építészszakma. A megnyitót megelőzően Csernyus
Lőrinc építőművész, az MMA levelező
tagja az organikus építészetről és
Makovecz Imréről tartott előadást a Repin Akadémia Építőművészeti Tanszékén.
A kiállítás, amely a Magyar Művészeti
Akadémia, a moszkvai magyar nagykövetség, a Moszkvai Magyar Kulturális Intézet, valamint a Szentpétervári
Főkonzulátus és a Repin Akadémia közös szervezésében, a Richter Gedeon
támogatásával valósult meg, áprilistól
Cseljabinszkban, május végétől Jekatyerinburgban, ősszel pedig Kazanyban lesz látható.

Salamin Ferenc eddigi életművének
bemutatása a megépült épületek, tervek megjelenítésén túl az alkotótársak,
valamint a tanítványok munkáinak,
a közös tevékenységnek az előtérbe
helyezésével történik. A kiállító életműve egységes, alkotói korszakai szervesen épülnek egymásra. Az indulást
mestere, Makovecz Imre egyedisége
határozta meg. Az építés jóval több
volt önmagánál − kifejezte a világnézetet, a közösség erejét, a hely szellemét, a Kárpát-medencei gondolatot.
A későbbi munkák a helyi identitás megőrzését és fenntartásának fontosságát
mutatják. A tokaj-hegyaljai karakter
kutatása, és értő, indirekt, mondhatni,
művészi prezentálása adja épületeinek fő gondolatát. Napjainkra Salamin
Ferenc építészete egy olyan csendes,
méltóságteljes építészetté nemesült,
amely figyel a genius locira, de játékosságával mégis mindig frissnek hat. Munkássága alkalmas a „magas építészet” és
az általános közízlés között tapasztalható szakadék áthidalására.
(A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia és az Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.)

Népi Építészeti
Konferencia
A Miszla Art Kulturális Központ és
Alkotóház 2018. április 26–27-én rendezi II. Nemzetközi Regionális Népi
Építészeti Tanácskozását. A rendezvény témája a népi építészeti környezetben jelentkező új jelenségek
vizsgálata, a Településképi Arculati
Kézikönyvek várható eredményei e téren, valamint az illeszkedés fogalma.
E jelenségeket a Kárpát-medencén
kívül európai szinten, sőt, más föld-

részek vonatkozásában is elemezni
kívánjuk. Mivel Miszla környéke rendkívül gazdag a tradicionális építészetet tekintve, ezért a változások kedvezőtlen jelei fokozottan érvényesülnek.
A szakmai kirándulásokon keresztül a
résztvevők megismerhetik e jelenségeket, kiegészítve az elméleti munkát.
Előadók: Kerner Gábor, Krizsán András,
Turi Attila, Dr. Nagy Dénes, Dr. Szilágyi
Mária, Dobosyné Antal Anna, L. Balogh
Krisztina, Navratil Andrea, Márton
Ildikó, Esztány Győző, Bogos Ernő
A részletes programról, az előadások
témájáról a www.miszla-art.hu oldalon
lehet tájékozódni. A konferencián való
részvétel ingyenes, előzetes regisztráció
szükséges e-mailben a miszla@miszlaart.hu címen, vagy telefonon Makayné
Pál Bertánál (+36 30 996 5615). Szállás- és ellátási lehetőség van, érdeklődni a fenti elérhetőségeken vagy
a gabonás magtár honlapon lehet.
(www.gabonasmagtar.wordpress.com)
A konferencián való részvételre kreditpont jár.

Helyreigazítás
Az Országépítő 2017/4-es számában
Stációk címmel megjelent Kampis Miklós cikkel kapcsolatban az alábbi helyreigazítást tesszük. A cikk 11.oldalán
szereplő 13. stáció szövege helyesen:
„2014. június elején XVI. Benedek
pápa pappá szentelésének 60. évfordulójára a Vatikán szervezésében hatvan keresztény művészt hívtak meg a
világ minden tájáról, köztük Makovecz
Imrét. Imre egy, a templomairól remek fotókat tartalmazó könyvet, és
az Apor Vilmos téri templomról saját
kezűleg készült rajzait adta a pápának. A pápa a tervrajzokat megáldotta.
A megáldott terveken szereplő templom,
Imre építészeti fő művének megvalósulása értetlenségek és hatalmi okok
következtében bizonytalan helyzetbe került.”
Ezúton kérjük Olvasóink és a Szerző
szíves elnézését!

Ybl-díj,
2018
Ybl Miklós-díj a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti
alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozható.
Lázár János miniszter úr 2018-ban
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Ybl Miklós-díjat adományozott
a magyarországi kistelepüléseken rejtőző építészeti értékek védelmében,
megmentésében, azok feltárásában és
továbbépítésében kifejtett több évtizedes „gondoskodó" építész alkotói munkássága elismeréseként
Callmeyer László építésznek; Kós Károly szellemi és alkotói örökségének
méltó módon történő közvetítéséért,
a magyar szecessziós és népi építészet
szakértőjeként végzett munkájáért,
valamint magas színvonalú kutatói,
építésztervezői és oktatói tevékenysége elismeréseként Gall Anthony John
építészn ek, építészettörtén észn ek;
a jelen és a múlt egységbe rendezett
újraértelmezéséért, magas színvonalú,
nemzetközileg is elismert építész alkotói munkásságáért, valamint egyetemi
oktatói tevékenysége elismeréseként
Szabó Levente DLA építésznek; következetes, kiváló tér- és formaérzékről tanúskodó komplex és sokoldalú
építészeti alkotói, tanszékvezetői, régész és kiállítás-tervezői munkássága
elismeréseként Vasáros Zsolt DLA
építésznek; valamint a székelyföldi
népi építészet szakértőjeként végzett
több évtizedes értékmentő és értékteremtő építészeti munkásságáért,
valamint az erdélyi műemlékvédelem
területén kifejtett tevékenységéért
Zakariás Attila István építésznek.
A díjakat Csepreghy Nándor miniszterhelyettes adta át a Parlament Vadásztermében. (www.ybldij.hu)

Bolla Zoltán:
A magyar art deco
építészet – II. rész
A több mint 1000 fényképet és rajzot
tartalmazó második rész az első részben ismertetett építészek art deco
munkássága után egyéb budapesti
(II. fejezet) és vidéki épületekkel
(III. fejezet) folytatódik. A IV. fejezet
épülettípusok alapján, infrastrukturális, intézményi, egyházi, kereskedelmi,
szórakoztatóipari és kiállítási alkotásokra csoportosítja az épületállományt.
Az V. fejezet épületekhez kötődő alkalmazott- és iparművészeti részletekkel foglalkozik, mint kapuzatok, vasmunkák, szobrászat, üvegfestészet,
díszítőfestészet, temetőművészet és
tipográfia. A könyv a művészet- és építészettörténészek, a laikus érdeklődők
számára is több, eddig nem, vagy kevésbé ismert épületekkel és gazdagabb
életművekkel eleveníti fel a két világháború közti időszakot, benne sok
archív fényképpel.
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