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Különleges esztétikai élmény és szélerõmû egyben a Mordor malma építménye. Tervezõk: Nagy Nándor és Szabó Bulcsú (BLOKK Építész Mûhely); csapattagok: Imeli Áron,  
Tarcsi László, Pásztor Ivett, Lukasz Pienczykowski, Jochen Jürgen, Simon Warne, Niki Dendel, Kató Dalma – Fotó: Kékesi Donát
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Volt egyszer egy Nagyatádi Nemzetközi 
Faszobrász Alkotótelep és Szoborpark, pon-
tosabban most is létezik, ám a legenda ere-
dete lényegében az 1975-ös indulás utáni 
fél-egy évtizedhez, s különös tekintettel pld. 
Pauer Gyula 1978-as Tüntetõtábla-erdejéhez 
köthetõ. Nagy korszakában friss levegõt, 
gondolatot, intermedialitást hozott a szob-
rászatban, szívet melengetõ közösségi éle-
tet, ennek megfelelõen tûrt volt és elhallga-
tott, vagyis a legenda kevesekhez jutott el 
– és a kortárs/közelmúlt mûvészeti oktatá-
sának köszönhetõen jut el ma is –, avagy  
a jelentõsége még most sem közügy. Ami 
akkor és ott nem sikerülhetett, az a lelkesedés-
ben, hamvasságban, jóindulatú mûfaji határ-
sértésben, s nem utolsó sorban hazai és nem-
zetközi közösségépítésben nagyon hasonló 
elveket valló Hello Woodnak, immár negye-

dik alkalommal, Csórompusztán összejött. 
Hírükkel, az alkotói héten készült 12 instal-
láció képivel teli a honi és a külföldi sajtó.  
Az alkotótábort követõen (július 15-21.)  
a mûvekkel kint voltak a Szigeten és kint 
leszek a Design Héten. A spanyol, angol, 
lengyel, német, osztrák és magyar nemzeti-
ségû tagokból álló, hírneves építészekkel  
(a lengyel MOOMOO iroda, a barcelonai 
CODA építészei és Zoboki Gábor) kiegé-
szült alkotócsoportok idei munkái – közvetve 
– a Step closer! axióma köré csoportosítha-
tók. Azaz az építész és tervezõ szakmák tag-
jai egymás mesterségéhez közelítve, a design 
és az építészet eszközeit alkalmazva vizsgál-
ták az alkotó ember, a természet és az épített 
környezet közötti viszonyokat, helyzeteket, 
végül lenyûgözõ faobjektekben adták közzé 
téziseiket.

A zsûri fõdíját elnyert Polifónia, avagy az érzékelés kapuja, amin keresztül belépve a kis belsõ térben a hangok, az anyag, a látvány és az illatok különleges polifóniája tapasztalható meg. 
Tervezõk: Tomasz Szponar, Bartłomiej Skowronek (Moomoo Architects); csapattagok: Ollé Gellért, Czakó Dorottya, Kató Dalma, Demény Ilka, Thurnay Júlia Anna, 

Fetten Sophie Charlotte, Petrányi Luca – Fotó: Kékesi Donát

Low-tech technológiával készült a furnírvékonyságú elemekbõl felépülõ, fészekszerû BigO. Tervezõk: Enrique Soriano,  
Pep Tornabell (CODA); csapattagok: Komlóssy Dóra, Tóth Alma, Takács Ákos, Krompáczki Péter, Greschik Paul,  
Hoppe Irina, Zografou Daphne, Ventura Marta – Fotó: Kékesi Donát
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A Panoráma kukucskáló bizonyára a bolygó legkisebb kocsmája; mindenki egymás aurájában! Tervezõk: Suzana Milinovic (TU DELFT) & Rufus van den Ban (HP Architects); 
csapattagok: Kõmûves Márton, Medveczky Dóra, Ladocsi András, Syndicus Sven, Derriks Anna, Magallón Hernández Cristina, Wilms Joost – Fotó: Kékesi Donát

Fémrögzítés nélkül, csomózási technikák segítségével állították össze a természetes növekedési folyamtokat leképezõ szoftveres algoritmusokra emlékeztetõ formájú TOM-DOM-ot. 
Tervezõk: Oliver Sales (DOP Architecture), Pap Bence (Universität für angewandte Kunst Wien); 

csapattagok: Ulrich Sára, Salgó Eszter, Németh Paula, Fogarassy Ádám, Sas Maxim, Lucia Elvira Butnariu, Oszetzky Dorina – Fotó: Kékesi Donát


