
A Millenáris park tervezésére alakult Újirány cso-
port tagjaként 2000 óta veszek részt tájépítésze-
ti-köztéri művészeti munkákban és workshopokon 
(Frankfurt, Lipcse), tartok előadásokat (RIBA, 
ICA-London) és tanítok (BME). 2004 óta végzett 
DLA kutatásom fókusza a tájépítészet, a kreatív 
stratégiák és a köztéri művészet városmegújítás
ban betöltött, szociális vonatkozású szerepe. 

A csoportunk által létrehozott munkák közös jel-
lemzője az erős konceptualitás, mely a helyszín és 
idő által felvetett kérdésekre reagálva képezi a 
terv alapját, és amely határozott irányt jelöl ki a 
formai megoldásokat illetően. A pályázat a tájépí-
tészet három fontos jellemzőjét mutatja be, mi-
szerint az varázslatot hoz létre, keretet teremt az 
élhetőségnek, illetve a tér belakását és a köz-
ügyekbe történő beleszólás lehetőségét segíti elő. 
A munkák továbbá azt a hitet hivatottak alátá-
masztani, hogy a tájépítészet aktívan hozzájárul-
hat a nyitott, befogadó és együttműködő társada-
lom kialakulásához, amely aktívan részt vesz jö-
vőjének alakításában.

As one of the members of Újirány group (founded 
on the occasion of designing the Millenary Park) I 
take part in creating landscape design and public 
art works since 2000. I also take part in 
workshops (Frankfurt, Leipzig), give lectures 
(RIBA, ICA – London) and teach at the University 
of Technology, Bp. In my DLA research I focus on 
thethe role – in social respect – of creative strategies 
and public art in the course of urban regeneration. 

The works developed by our group try to answer 
questions raised by the given time and space, 
which gives strong conceptual basis for each work 
and sets ground for the landscape design. The 
works presented show that with the means of 
landscape architecture magical places can be 
devised, the base for livability can be set and 
embeddednessembeddedness can be helped to arise. The works 
try to underpin the belief that landscape 
architecture can be of help in creating an open, 
inclusive and cooperative society that takes active 
part in forming its’ environment and future.   
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