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Magyarország kincsei – épített örökségünk
A MÉSZ fotókiállítása, Várkert Bazár, 2018. 08. 28. – 09. 09.
—
szöveg text: MÉSZ
—

Augusztus végén a Magyar Építőművészek Szövetsége fotókiállítást rendezett a Várkert Bazár rendezvénytermében az elmúlt években megújult
műemlékekről, az épített értékekkel
való gazdálkodásról.
A tárlaton bemutatott műemlékek mindegyikének felújítása az utóbbi évek eredménye.
A válogatásban látható többek között a
megújult Várkert Bazár és a Vigadó épülete
belső tereivel együtt, a Parlament látogatóközpontja, számos budapesti és vidéki
történelmi épület, várak, kastélyok, középületek. Magyarország gazdag és fordulatos történelme igen változatos és egyedi
műemléki örökséget hagyott a jelenkorra. A
Magyar Építőművészek Szövetsége feladatának tekinti, hogy méltó módon bemutassa
megújult műemlékeinket, elsősorban történelmi épületeinket, tereinket, és Budapest
ismert értékei mellett a vidéki Magyarország műemlékeire is ráirányítsa a szakmai
és az általános érdeklődést. Krizsán András, a kiállítás kurátora és Szabó Krisztina
projektigazgató az összeállítással arra is
felhívták a figyelmet, hogy az épített örökség védelme nem csupán a városkép és az
építészeti örökség fontos része, hanem a
vidékfejlesztés és a turizmus szempontjából
is kiemelt jelentőséggel bír, nyelvi korlátaink
miatt az építészet a magyar kultúra legjobb
és legkézzelfoghatóbb közvetítője és látható szimbóluma. A kiállított fotókon – melyek
Batár Zsolt és Bujnovszky Tamás fotóművészek munkái – látható ikonikus épületek
szinte mindegyike a külső megújulás mellett
új tereket is kapott, így falaik között a magyar kultúra sokfélesége, a társművészetek
alkotásai is megtalálhatók. Budapest után a
tárlat a világ számos nagyvárosában bemutatkozik, többek közt Sanghajban, Athénben, Omanban és Rómában.

szcéna // scene

Nádasdy-kastély, Nádasdladány, fotó: Bujnovszky tamás

Hungary’s Gems – Our Man-Made Heritage
Photo Exhibition by MÉSZ, Várkert Bazaar, August 28th-September 9th, 2018
At the end of August, the Association of Hungarian Architects organised an exhibition of
photos recording recently facelifted historic
monuments and the economization on our
man-made values in the events hall of Castle
Gardens Bazaar. This selection presents,
among others, the renewed Bazaar itself as
well as the Vigadó in Pest, including their in-

teriors, the visitors’ centre of the Houses of
Parliament, several historic buildings in both
Budapest and the countryside, ranging from
historic castles to public buildings. The photos on display show iconic buildings, each of
which has been enriched with new spaces besides their exterior facelift. As a result, they
host a wide variety of Hungarian culture, including art pieces of applied and associated
arts. After Budapest, the exhibition tours several cities of the world, such as Shanghai, Athens, Oman and Rome.
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