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HÍrEK

a mesteriskola felvételi pályázatot hirdet a 

XXv. ciklusára fiatal, diplomás építészek és 

belsőépítészek számára. a négy féléves to-

vábbképzés célja a tervezés szakmai gyakor-

latának és elméleti ismereteinek kiszélesítése, 

illetve az építészgenerációk, irányzatok ösz-

szekapcsolása. jelentkezhet mindenki, aki 

építész(mérnök) vagy belsőépítész msc vagy 

ma diplomát, vagy ezekkel egyenértékű kül-

földi egyetemi diplomát szerzett, és legalább 

féléves szakmai gyakorlattal is rendelkezik és 

a ciklus alatt, a 2018-2020. években más 

posztgraduális képzésben nem vesz részt. 

külföldi állampolgár esetén a megfelelő szintű 

magyar nyelvtudás kötelező. a felvételre je-

lentkezők az éme Tanulmányi bizottság által 

kiírt felvételi tervpályázaton vesznek részt. a 

felvétel a tervpályázati anyag és a benyújtott 

személyes portfólió alapján történik. a két-

éves – nem akkreditált posztgraduális – to-

vábbképzés kétszer tíz hónapos időtartam-

mal, kéthetenként 2 x 4 órában, és péntek 

délelőtti és délutáni időpontokban, illetve al-

kalmanként hétvégi szakmai tanulmányutak, 

workshopok formájában történik. a ciklust 

lezáró kb. egyhetes építészeti tanulmányút, 

később kiválasztandó külföldi úticéllal valósul 

meg. a mesteriskola működését, önállóságát 

az építész mester egylet (éme) biztosítja, a 

magyar építész kamara (mék) és a magyar 

építőművészek szövetsége (mész) támoga-

tásával. elektronikus regisztráció: 2018. június 

18-tól 2018. augusztus 16-ig a mesteriskola 

honlapján (http://www.mesteriskola.hu/). a 

felvételi tervpályázat programja és mellékletei 

a honlapról és a szakmai médiából 2018. jú-

nius 25. után tölthető le.

elektronikus benyújtás: 2018. augusztus 21. 

(kedd) 12:00 óráig. összefűzött pdf vagy pdfa 

formátumban (maximum 10 mb) kell elküldeni 

a mesteriskola email címére: eme.mesterisko-

la@gmail.com

a ceu budapesti épülete és a 4-es metró tíz 

állomása is ott van a royal institute of british 

architects (riba) pályázatán a nemzetközi 

mezőny első 20 nyertese között. a díj végle-

ges eredményét novemberben teszik közzé.

DÍjAK

a HorizonT – otthon a családnak terv-

pályázatot gyüre Lilla, szabó Diána és 

bosnyák Dániel (pécsi Tudományegyetem) 

koncepciója nyert meg.

KiÁLLÍTÁSOK iTTHON

∙ budapest fotó fesztivál, 02. 28 – 04. 20. 

∙ strandszezon. 

 lechner Tudásközpont, 09. 18-ig

∙ új híd a dunán: 15+1 híd budapesten  

 – kiállítás. ganz ábrahám öntödei 

 gyűjtemény, budapest, 09. 16-ig

∙ julian rosefeldt: manifesto. 

 magyar nemzeti galéria, 08. 12-ig

∙ frida kahlo. 

 magyar nemzeti galéria, 11. 04-ig

∙ elégia. Huszárik zoltán rajzai. 

 műcsarnok, 09. 30-ig

∙ a jókedv sohasem köt meg. rajk lászló,  

 schmied andrea, Trapp dominika. 

 Trapéz galéria, 07. 31-ig

∙ schaár erzsébet (1908–1975) 

 fuga, 08. 27-ig

∙ Huszárlépésben – sam Havadtoy 

 new yorkban. lumú, 09. 02-ig

∙ isten nő. a déví-kultusz és a hagyományos 

 női szerepek indiában. 

 Hopp múzeum, 2019. 01. 06-ig

∙ art capital 2018 – az édenkert nyomában. 

 ferenczy múzeum, szentendre, 09. 02-ig

∙ építészet határok nélkül. szabó jános  

 építőművész. modem, debrecen, 07. 29-ig

KiÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

anglia

∙ frida escobedo. serpentine pavilion. 

 london, 10. 07-ig

∙ The return of the past. postmodernism  

 in british architecture. sir john soane's  

 museum london, 08. 27-ig

ausztria

∙ gustav peichl. mak, bécs, 08. 19-ig

∙ a place for bookworms. 

 azW, bécs, 10. 01-ig

∙ lacaton & vassal. aut. architektur und  

 tirol innsbruck, 09. 16-ig

Dánia

∙ possible spaces. dac copenhagen, 11-26-ig

finnország

∙ The Housing problem. alvar aalto's Housing 

 architecture. 

 alvar aalto museum, jyväskylä, 09. 16-ig

franciaország

∙ Wang shu & lu Wenyu. arc en rêve – 

 centre d'architecture, bordeaux, 10. 28-ig

∙ junya ishigami: freeing architecture. 

 fondation cartier, párizs, 09. 09-ig

∙ Habiter plus Habiter mieux. pavillon de  

 l'arsenal, párizs, 09. 01-ig

Hollandia

∙ dissident gardens. Het nieuwe instituut  

 rotterdam, 09. 23-ig

Németország

∙ shenzhen-ness: space in mutation. 

 aedes architekturforum berlin, 08. 16-ig

∙ opening lines: sketchbooks of Ten modern 

 architects. Tchoban foundation – museum 

 für architekturzeichnung, berlin, 10. 07-ig

∙ african mobilities: This is not a refugee  

 camp exhibition. architekturmuseum der  

 Tu, münchen, 08. 19-ig

∙ märklin modernism: from construction to  

 construction kit and back. 

 dam, frankfurt, 09. 09-ig

∙ ride a bike! reclaim the city. 

 dam, frankfurt, 09. 02-ig

Norvégia

∙ le corbusier by the sea. 

 villa stenersen, oslo, 10. 28-ig

olaszország

∙ velencei építészeti biennálé, giardini, 

 velence, 11.25-ig

∙ sleeping beauty. reinventing frei otto's  

 multihalle, redentore, velence, 07. 29-ig

∙ david chipperfield architects Works 2018.  

 basilica palladiana, vicenza 09. 02-ig

szlovénia

∙ constructive alps 2017. mao - museum  

 of architecture and design ljubljana, 11. 04-ig

PÁLYÁZATOK

beTa 2018 nemzetközi pályázat

a kolozsvári építészeti biennálé három téma 

köré szerveződik: az oktatás, a város és a 

hivatás. ez utóbbihoz kapcsolódik a beTa 

2018 pályázat, mely a minőségi építészetet 

támogatja bármilyen téren és formában; és 

azt mint a hivatáson belüli, szakmák kö-

zötti és tágabb társadalmi vonatkozások 

kommunikációs terét vizionálja. augusztus 

1-ig lehet regisztrálni. a pályázat euro-ré-

giós jellege miatt román, magyar és szerb 

állampolgárok számára nyitott, akik segítik 

a kitűnő építészeti alkotások megszületését 

(építészek, urbanisták, tájépítészek, vizuális 

művészek, mérnökök, informatikusok, de 

ngo-k dolgozói, szociológusok és filozófu-

sok is jelentkezhetnek). az utóbbi két évben 

megvalósított projekttel vagy esszével lehet 

jelentkezni, a következő hat kategóriában: 

épített környezet, belsőépítészeti tér, köztér, 

diplomamunka, kezdeményezés / kísérlet / 

építészeti elképzelések, építészeti esszé.

a dkmT euro-régió térségeiből (magyaror-

szágon csongrád megye és bács-kiskun 

megye) az első három kategóriában lehet pá-

lyázni. míg az utolsó három bármely magyar, 

román, szerb állampolgár számára nyitott. 

az első öt csoportba tartozó kategóriánál 

augusztus 1-ig kell jelentkezni, az utolsónál 

szeptember 10-ig. További információ és je-

lentkezés: http://competition.betacity.eu/en/

ottlik-kert pályázat

újbuda önkormányzata ottlik-kert címen 

hirdetett meg nyílt tervpályázatot, mely célja 

egy olyan közösségi tér létrehozása a kerület 

szívében, amely egyszerre állít emléket ottlik 

géza kossuth- és józsef attila-díjas írónak, 

és ad új funkciót az egykori, bukarest utcai 

buszvégállomás környezetének. a pályázatra 

szeptember 21-ig lehet jelentkezni. a bírálóbi-

zottság elnöke mohácsi sándor tájépítész, a 

bizottság tagjai: erő zoltán építész-urbanista, 

gálhidy péter szobrász, kulcsár-szabó zoltán 

irodalomtörténész, valamint az önkormányzat 

részéről Hoffmann Tamás polgármester, büki 

lászló városgazdálkodási igazgató és Takács 

viktor mb. főépítész is. 

a pályázatok leadási határideje: 2018. szept-

ember 21. További információk: http://ottlik-

kert.ujbuda.hu/

pályázat dunakeszi járásbíróság és járási 

ügyészség épületének tervezésére

a dunakeszi járásbíróság és dunakeszi 

járási ügyészség jelenlegi épülete a 2120 

dunakeszi, verseny utca 12. sz. alatt talál-

ható, helyrajzi száma 3034. Tulajdonosa a 

magyar állam, vagyonkezelője a budapest 

környéki Törvényszék. a meglévő paneles 

épület gazdaságosan nem átalakítható, bő-

víthető illetve felújítható, ezért bontásra kerül. 

a tervpályázat során erre az "üres”telekre kell 

a tervpályázati kiírás szerint megfogalmazott 

mintaépületet tervezni. a mintaprojekt meg-

valósításának célja az, hogy a bírósági és 

ügyészségi épületek kapcsán meghatáro-

zásra került tervezési irányelvek, valamint az 

alábbiakban hivatkozott elméleti mintaprojekt 

alapelveinek alkalmazásával, egy a mai kor 

elvárásainak megfelelő, az épület funkciójá-

ból adódó minden elvárható igényt kielégítő, 

azaz egy jövőbe mutató "mintaépület” jöjjön 

létre. ezzel együtt valósuljanak meg a moder-

nizált, hatékony, racionalizált munkavégzés, 

illetve az átláthatóbb munkaszervezés fizikai 

feltételei.

beadás határideje: 2018.09.04 kedd, 16:00 

bővebb információ: www.mek.hu

____
híreK
news____
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____
ÉpítÉszeK

Architects____

BérCZi ZSóFiA
vizuális művész, fotóművész,
színháztervező-rendező

Diploma Degree
1997 bme építészkar
2003 magyar iparművészeti egyetem, 
vizuális kommunikáció szak
2011-től mome doktori iskola

Tevékenység Activity
az élőkép vizuális és interdiszciplináris 
színházi alkotóműhely alapítója és veze-
tője, kutatási témája a vizuális színház, 
számos „vizuális” illetve „interdiszcipli-
náris” előadás rendezője és tervezője, 
a 2003 óta működő octopus Tarot 
labirintus interaktív személyes önismereti 
színház készítője.

Egyéni kiállítások Solo exhibitions
2002 merlin színház kávézója, budapest
2003 magyar iparművészeti egyetem, 
budapest
2004 monostori erőd, komárom
2006 Trafó, budapest 
2010 magyar kultúrintézet, stuttgart

Díjak Awards
2000 arc kiállítás, boomerang különdíj
2002 leica fotópályázat, 1. díj
2003 maoe diploma különdíj
2006–2007 magyar állami eötvös ösztöndíj
2009 nka alkotói ösztöndíj

www.livingpicture.org

NéMETH TAMÁS
építész

Diploma Degree
2003 bme építészmérnöki kar

oktatói tevékenység Teaching activity
2007–2008 bme lakóépülettervezési 
Tanszék

válogatott munkák Selected projects
mome műterem- és médiaháza, 
budapest, 2015
mome műhelyháza, 2015
8 csoportos óvoda, jászberény, 2011
lipicai lovasközpont, szilvásvárad, 2014
50 szobás ötcsillagos szálloda, 
budapest, október 6. utca, 2010 
30 lakásos társasház, budapest, szalag 
utca, donáti utca, 2007
gépesített parkolóház, budapest, akácfa 
utca, 2006

Kiemelt pályázatok Featured competitions
agóra pólus interaktív kiállítási központ, 
győr, 2009 – megvétel 
idősek otthona, budapest, baross utca, 
2007 – megvétel 
8 csoportos óvoda, jászberény, 2006 
– 1. díj

iroda Office
opaQ
1093 budapest, lónyay u. 13/b
info@opaq.hu
+36 70 5149384

www.opaq.hu

CSATAi LÁSZLó
építész

Diploma Degree
1998 bme építészkar

válogatott munkák Selected projects
debreceni járásbíróság (társtervező), 
2013
bátaapáti nemzeti radioaktív Hulladék-
tároló, 2008
Telki vadászház felújítása (társtervező), 
2007
pécsi ítélőtábla (koller józseffel), 2006
debreceni ítélőtábla és fellebbviteli 
főügyészség (társtervező), 2005

Kiemelt pályázatok Featured competitions
új pécsi vásárcsarnok, 
megosztott 2. díj, 2015
pécs, indóház tér és környékének
rendezése, 1. díj, 2008
győr ítélőtábla és főügyészség, 
2. díj, 2004
debrecen igazságügyi központ, 
1. díj, 2003
pest megyei bíróság épülete, 
1. díj, 2000

Díjak Awards
2007 pro architectura-díj

iroda Office
csatai építész iroda kft. 
7623 pécs, atléta u. 11. 

CSOMAY ZSóFiA
építész

Diploma Degree
1967 magyar iparművészeti főiskola

oktatói tevékenység Teaching activity
1986- magyar iparművészeti egyetem, 
mome

válogatott munkák Selected projects
völgyikút szabadidőközpont,
veszprém, 2007
dunapest rezidenciák, budapest, 2002
raoul Wallenberg vendégház, 
budapest, 2001
fő utcai irodaház 2, budapest, 2001 
kolozsvár utcai óvoda, budapest, 1996
fő utcai irodaház 1, budapest, 1986
békéscsabai megyei könyvtár, 1985
omkdk szolgáltatóház, budapest, 1977

Kiemelt pályázatok Featured competitions
völgyikút szabadidőközpont, veszprém – 1. díj
székesfehérvári nemzeti emlékhely – 1. díj
maoe műteremház – 1. díj

Díjak Awards
2008 érdemes művész
2003 kotsis iván emlékérem
2000 budapesti építészeti nívódíj
1995, 2002, 2009 pro architectura díj
1986 ybl díj

iroda Office
ceT budapest kft.

www.cetbp.hu
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OLÁH MiHÁLY ZOLTÁN Dr.
építész, városrendezési szakmérnök

Diploma Degree
1979 bme építészkar
1984 bme építészkar, városrendezési 
szakmérnök
1987 bme, doktori cím

válogatott munkák Selected projects
budapest várkert kioszk felújítása
budapest, Hill side irodaház
budapest, energiatakarékos családi ház
sopron, Tűztorony és Turisztikai központ
budapesti corvinus egyetem új campus
csengersima, református templom
dunaújváros, r. kat. főtemplom

Kiemelt pályázatok Featured competitions
keszthely fenékpuszta hasznosítása – 1. díj 
somogy megyei kastélyok hasznosítása 
– 1. díj
dunaújváros római katolikus főtemplom 
építése – 1. díj
Hévíz belváros térrendezés – 1. díj

Díjak Awards
kőszeg, műemlék helyreállítás, 
nívódíj, 1985
budapesti corvinus egyetem új campus, 
építőipari nívódíj, 2008

iroda Office
konstruma mérnöki iroda kft.

www.konstruma.hu

BÁNSZKY SZABOLCS
építész

Diploma Degree
1995 bme építészmérnöki kar
 
válogatott munkák Selected projects
békéscsaba vasútállomás rekonstrukciója
vác vasútállomás rekonstrukciója
székesfehérvár vasútállomás utasforgal-
mi terület rekonstrukciója
mezőberény vasútállomás rekonstrukciója
szigligeti vár turisztikai fejlesztése (társ-
tervező)
millenáris g épület (társtervező)

Kiemelt pályázatok Featured competitions
budapest kossuth tér, nemzeti lobogó 
és környezete, 2005 – 1. díj

iroda Office
mata-dór architektúra kft.
1112 budapest, dió utca 3-5.

www.mata-dor.hu

TóTH ZOLTÁN
építész

Diploma Degree
1986 bme rajzi Tanszék

válogatott munkák Selected projects
bp. Xi. madárhegy beépítési és engedé-
lyezési terve, 1992
miniszterelnöki (Házelnöki) rezidencia, 1998
elTe déli tömb labor belsőépítészete, 1999
margitsziget palatinus strand rekonstrukció 
i. ütem, 2002
mátraháza, református lelkészüdülő 2006
richter gedeon kémiai kutatóépület, 2007
karcagi vasútállomás, 2017
balatonfüredi felvételi épület, 2017

Kiemelt pályázatok Featured competitions
nemzeti emlékhely székesfehérvár, 
1989 – 3. díj 
örs vezér tér üzletközpont, i. díj
eXpo magyar pavilon (Turányi gáborral), 
1994 – 1. díj

Díjak Awards
2008 budapest építészeti nívódíj
2008 fiabci különdíj
2011 pro architectura-díj

iroda Office
ideocsoport kft.

www.ideocsoport.hu

B. TErBE ErZSéBET
építész

Diploma Degree
1982 bme építészkar
2018 bme építészkar, műemléki szak-
mérnök

válogatott munkák Selected projects
budapest, klotild palace Hotel átalakítása 
(társtervező), 2010
budapest, kazinczy u. műemlék átalakí-
tás, 2011
budaörs, zichy major kulturális központ, 
2011
budapest, szív u. lakóház (társtervező), 
2003
budakalász, sport- és szabadidőközpont 
(társtervező), 2000
bankfiókok (szombathely, székesfehér-
vár, budapest, érd, siófok, keszthely, 
komárom), 1996–2015

Díjak Awards
2017 építőipari nívódíj

iroda Office
paulinyi-reith & partners
mérték építészeti stúdió kft.
06 1-888-9600

www.p-rp.hu
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 beLiczay zsuzsa bölcsész, 2003–2008 között a Magyar építőművészet 
szerkesztője, 2009-től hírügynökségi munkatárs. Német nyelvből számos szak-
fordítása jelent meg az Utóiratban, lapunk rendszeres szerzője, jelenleg sza-
badúszó újságíró-szerkesztő.

 bOtzHeim báLint építész, kutató. Szakterülete: digitális építészet, parametri-
kus paradigma. 2007-től a Kapy és társai Kft. partnere. Közös pályázatokat készí-
tett Kapy jenővel (Szervita tér 2006, Pécsi Koncert Központ – PKK 2007). Önálló 
munkái: Vác csillagvizsgáló torony 2007; Art-Universitas Pályázat szoborterv, i. díj, 
2008, Sopron. Kutatási területe: kiber-építészet. 2009-től a Magyar építőművé-
szet szerkesztője. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerzett MA fokozatot. 

 böröcz sánDOr villamosmérnök, világítástervező. 1979-ben szerzett villamos-
mérnöki diplomát. Hosszú ideig a Tungsram mérnökekén dolgozott, majd 1990-től 
a Lisys főmérnöke, cégvezetője, 2006-tól pedig elnök-vezérigazgatója lett. 2004-től 
a Magyar Színháztechnikai Szövetség elnökségi tagja 2008-tól alelnöke, 1996–2007 
között az OiSTAT Technológiai Bizottságának magyar tagja. 1996-tól oktat a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetemen, illetve a Képzőművészeti Egyetemen. rendsze-
resen publikál a Színpad c. folyóiratba. 2006-ban jelent meg Színpadvilágítás című 
kötete a Colorcom Média kiadónál.

 brancziK márta művészettörténész. 1988-ban diplomázott az ELTE művé-
szettörténet szakán, 1994-ben elvégezte az institut für Kulturwissenschaft (Bécs) 
posztgraduális kurátor képzését. A BTM Kiscelli Múzeum építészeti gyűjteményét 
vezető kurátora, a Modern építészetért Nonprofit Kft. alapító tagja. Műemléki érték 
szakértőként műemléki dokumentációkat készít, építészeti tematikájú kiállításokat 
rendez és építészeti tárgyú tanulmányokat, cikkeket publikál.

 Debreczeni péter építész, belsőépítész. 2010-ben végezett a MOME építé-
szeti intézetében és a Politechnico di Milano belsőépítész szakán. jelenleg DLA hall-
gatóként a MOME építészeti intézetében parametrikus tervezést oktat. építészként 
és belsőépítészként az installációktól az irodaházakig számos projekten dolgozik 
Magyarországon és külföldön. jelenleg főleg díszletekkel és kiállítási installációkkal 
foglalkozik.

 garai péter építész. 2006-ban diplomázott a BME építészmérnöki Karán, ez-
után négy évig a KÖZTi Zrt-nél, Pottyondy Péter és Potzner Ferenc műtermében 
dolgozott. 2010 őszétől két évig az epiteszforum.hu szerkesztője, számos publikáció 
szerzője. 2013-tól a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos irodájában, az 
építési, ingatlanügyi és Műemléki Osztály referenseként dolgozik. A BME Műem-
lékvédelmi Szakmérnöki képzésének végzős hallgatója, a Kövekbe épített hitvallás 
(2011) és a Szecesszió az Alföldön tanulmánykötetek (2017) társszerzője.

 géczi JánOs kutató biológus, egyetemi docensként művelődéstörténetet oktat. 
Szépirodalmi munkássága széles (vers, esszé, regény, képvers). Legutóbb megjelent 
kötetei: A rózsa művelődéstörténete (keresztény középkor), gondolat, 2007; Tiltott 
Ábrázolások Könyve, gondolat, 2008.

 gerő baLázs dr. építész. 1961-ben szerzett diplomát a BME építészkarán. 
Hosszú ideig a BUVÁTi, illetve néhány évig az iPArTErV tervezője volt, elsősorban 
városrendezési projektekkel foglalkozott. A BME Városépítési Tanszékén óraadó 
tanár volt. Az 1970-es évek végén – algériai tervezői tapasztalatai alapján – doktori 
disszertációt írt a fejlődő országok lakásépítészetéről. A rendszerváltás után, első 
díjas pályatervei nyomán valósult meg az ELTE déli tömbje és a budapesti. Ötvös 
utcai iskola rekonstrukciója.

 gettO KataLin művészettörténész. 1990-ben végzett a PTE magyar-művészet-
tudomány szakán. Művészettörténetet tanít, építészeti tárgyú írásai, kritikái a Magyar 
építőművészet, a Balkon, az Alaprajz és az Echo című folyóiratokban jelentek meg.

 götz eszter újságíró, szerkesztő. 1991-ben az ELTE Bölcsészkarán ma-
gyar-történelem szakon diplomázott, 1992-től szabadúszó újságíróként több 
napilapban és folyóiratban rendszeresen publikál kulturális tárgyú írásokat. 1997 
óta a Magyar építőművészet olvasószerkesztője. 2012 között a www.kultura.hu 
szerzője, 2009-2011 között a Budapesti Városvédő Egyesület titkára.

 KeréKgyártó béLa PhD filozófus, a BME Filozófiai és Tudománytörté-
net Tanszékének egyetemi docense, 2002-2005 között Széchenyi Professzori 
Ösztöndíjas volt. A BME mellett részt vett a MOME DLA-képzésében, valamint 
oktatott a Pázmány Péter Tudományegyetemen. építészetelméleti szakíró, 
szakfordító, kutató, kutatásvezető. Legfontosabb kötetei: A mérhető és a mér-
hetetlen. Huszadik századi építészeti írások (szerkesztő, 2000, 2004); Kenneth 
Frampton: A modern építészet kritikai története (szerk., 2002); Adolf Loos: Orna-
mens és nevelés. Válogatott írások (szerkesztő, 2004); Berlin átváltozásai. Város, 
építészet, kultúra (2008). 2014-ben Kotsis iván emlékérmet kapott.

 sOmOgyi Krisztina vizuális intelligencia kutató. 20 éve foglalkozik építé-
szettel és vizuális kommunikációval. Kiállításokat szervez, televíziós műsorokat 
készít, írásai a fontosabb hazai és külföldi szaklapokban jelennek meg. Cságoly 
Ferencről írott monográfiája 2004-ben, Balázs Mihályról írott könyve 2006-ban, 
golda jánosról szóló monográfiája 2018-ban jelent meg. Építészet és lélek 
címmel építészeti portréfilm sorozata 2006 őszén indult. Szerkesztője volt a pé-
csi EKF beruházásokat követő és értelmező KÖZ_TÉR_KÖZ címmel megjelent 
albumnak, amelyet a DDéK felkérésére készített. 2010-2011-ben a University of 
the Arts London design és építészet kritika kurzusát végezte el sikerrel. Tanul-
mányában, az építészeti kritika új  nézőpontjainak meghatározásával foglalko-
zik, így a hétköznapok felől történő, értelmező olvasatok szükségessége mellett 
érvel. 2011-től a BME építészmérnöki karának DLA képzésén a vizuális kom-
munikáció témakörében felkért előadó. 2014-ben Ezüst Ácsceruza-díjat kapott. 

 szegő györgy építészmérnök (BME, 1972), belsőépítész (iMF, 1976), DLA 
(1999). 1972-73 BUVÁTi, 1979-88 a Csiky gergely Színház díszlet-jelmeztervezője. 
1982 a BiTEF fődíjas Marat halála tervezője. Az újvidéki Szcenográfiai Triennálé 
Ezüst-díjasa (1983). 1989-2001 között látványtervezést (MKE), ill. 1998-2003 között 
műtörténetet (OrZSE) oktat. 1987 MTA Soros-, 1990 Eötvös-, 1998 Széchenyi-ösz-
töndíjas. 1992 greg Lynn ösztöndíjasa / F. Meritis, Univ. Amszterdam). jászai-díj 
(1995), Dercsényi díj (1999), érdemes művész (2002). 1983-tól publikál szakcikkeket 
és könyveket a vizuális kultúra területén. építészeti, művészeti kiállítások kurátora/
tervezője (Építészeti Tendenciák 1981, Baumhorn Lipót építész, 1997, Diaszpóra 
és művészet 1999, 7. Velencei építészeti Biennálé 2000, Álmok Álmodói/Millenáris 
Park 2001, 100 % kreativitás, I. Építészeti nemzeti Szalon/Műcsarnok, 2014). 1997-
től a Mé szerk. biz. tag, 2001-től főszerkesztő. Az Utóirat melléklet alapító-szer-
kesztője. 2014-ben Ybl díjat, 2016-ban Kiváló Művész elismerést, 2017-ben Ezüst 
Ácsceruza díjat kapott. 2014-től a Műcsarnok művészeti vezetője.

 tatai mária építészmérnök (1978, BME). Tervező, szakíró, szakfordító, a 
környezetkultúra iskolai program egyik megalkotója, oktatott az ELTE-n és az 
iparművészeti Egyetemen. Mozdulatművészeti darabok rendezője, koreográ-
fusa. jelenleg a MéK munkatársa, az építész évkönyv szerkesztője.

 tótH zOLtán építészmérnök. 1986-ban diplomázott a BME építészkarán, 
több országos tervpályázaton díjazott és elismerést nyert ( Budapest építé-
szeti Nívódíj, Pro Architectura-díj, FiABCi különdíj). építészeti tevékenysége 
széles körű, jelenleg a hazai vasútépítészet aktív alakítója. A Budapesti épí-
tészeti Kamara Szakmafelügyeletének tagja.

 viszLai JózseF építész. 1983-ban diplomázott a BME építészkarán, majd 
1989-ig az éSZAKTErV szerkesztője, tervezője, később vezető tervezője volt. Elvé-
gezte a MéSZ Mesteriskolájának iX. ciklusát, mestere Bodonyi Csaba volt. A Mis-
kolci építész Műhely második generációjának tagjai közé tartozik. 2007–2010 között 
Miskolc főépítésze volt. 2003-ban Pro Architectura-díjat, 2016-ban Ybl-díjat kapott. 

 zsOLDOs anna művészettörténet szakos hallgató az ELTE BTK Művészet-
történet szakán. Fél évet tanult Velencében és rómában. Kutatási területe a 
20. századi és kortárs építészet. 2018-tól a Magyar építőművészet gyakornoka. 
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A Magyar Belsőépítész Egyesület tárlata á� ekintés arról, hogyan változo�  az elmúlt hetven évben a belsőépítész 
tervező víziójának, a belső tér kialakításának rajzon keresztüli megragadása és ábrázolása.

minden, ami művészet
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VI. emelet (Pesti Vigadó, 1051 Budapest, Vigadó tér 2.)
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CsúCsteChnológia 
a kivitelezés támogatásában

Magyarországi forgalmazója a GRAPHISOFT

A különböző szakágak közötti megbízható és 
folyamatvezérelt ütközésvizsgálat a kivitelező 
és építőipari beruházó cégek számára komoly 
hatékonyságnövelést és jelentős költségcsök-
kenést eredményez. A Solibri Model Checker 
a világ egyik legfejlettebb, platformfüggetlen 
megoldása.

A Solibri ütközésvizsgáló, modell megfeleltetési, 

valamint kivitelezés-követő megoldásai 

szolgáltatásként is elérhetőek.
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