MIÉRT KELL TUDNUNK, KI VOLT GIO PONTI?
Gio Ponti olasz építész (1891. XI. 18.–1979. IX. 16.) kora jelentős alkotó egyénisége. Sokoldalúsága lenyűgöző: túl az
építészen, ipari formatervező, bútortervező, képző- és iparművészművész, tanár, író és a máig hírneves „Domus”
kiadója is. Munkássága nemzetközi szinten is meghatározó. Ennek ellenére ismertsége hazánkban sajnos elenyésző! Kisszámú érdeklődő csapat vállalása, hogy ezen a hiátuson enyhítsen.
Érdeklődésük az életmű iránt az elmúlt években fogant. Az egyéni kutatásokat követően az összedolgozás, a közös
tájékozódás, a rendre felbukkanó újabb és újabb alkotások végül gazdag, izgalmas anyagot eredményeztek.
Az első felvetés, mely kiállítás létrehozását célozta meg, még a hazai építészoktatás iskoláit szólította közös
játékra: Ponti újragondolására. De a pandémia ezt is elmosta.
Az elképzelés redukálódott: a most nyíló kiállítás könnyed, első találkozást ígér Gio Pontival. A néhány fős társaság bepillantást kínál eddigi gyűjtőmunkája eredményébe – lapozgatást a néhány kiemelt alkotás képei, és
az alkotásokkal kapcsolatban megfogalmazott szubjektív gondolatok között.
A korábban tervezett közös egyetemi akcióból egy kurzus valósult meg: Dévényi Tamás vezetésével két szemeszteren át születtek Ponti inspirálta kortárs hallgatói reakciók az Ybl Miklós Építéstudományi Karon, melyek
a bemutató részei. A munkák hitelesen szemléltetik a huszadik század derekán létrejött művek naprakész, mozgósító erejét. Ehhez csatlakozott a BME Építészmérnöki Kara néhány lelkes hallgatója, akik térbeli kompozícióikkal
gazdagítják a kiállítást.
A kiállítást megnyitja

U. Nagy Gábor építész

Gio Ponti születésnapi megemlékezésének hozzászólói

kurátorok

graﬁka

„levelezőtársak”, akik a kiállítás anyagát gondozták

Ferkai András építészettörténész
Ordasi Zsuzsanna művészettörténész
Sebestyén Ágnes Anna művészettörténész
és további önkéntesek!
Czakó Zsolt graﬁkus

Hallgatói munkák

A Szent István, ma Óbudai Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kara, Épülettervezés Tanszék,
Dévényi Tamás kurzusa
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Térbeli kompozíciók

BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszék,
TT2,
Dankó Zsóﬁa,
Falvai Balázs,
Sugár Péter,
Török Dávid kurzusa

támogatók

Dévényi Tamás építész
Karácsony Tamás építész

Arnóth Ádám építész
Dévényi Tamás építész
Juhász Bálint művészettörténész
Karácsony Tamás építész
Lampert Rózsa építész
Péterffy Miklós építész
Vass István Balázs építész

