
5 raklap kisméretű tégla (2100 db) 3 raklap YtONg (360 db, 45 m3) 5 
zsák falazóhabarcs (25 kg) 2 köbméter hOmOk100 fm feNYőléc (25/50 
mm, 4-6 m) 0,5 m3 feNYő deszka (25/150 mm, 4-6 m) 10 tábla Natúr feNYő 
rétegelt lemez (20 mm, 250 x 125 cm) 3 db fáNgli 3 db kőműveskaNál 3 
db vízmérték 3 db mérőszalag 3 db cOlstOk 3 db kalapács 3 db véső 
3 db spatula 70 dObOz szög 70 dObOz csavar leltár 1 db citliNg 1 db 
viNkli 30 db ácsceruza 2 db kézi fűrész 1 db talicska 3 db vödör 3 db 
lapát 1 db csapózsiNór 8 db kaNtárOs muNkaNadrág 16 pár muNka-
kesztYű 8 db védőszemüveg 3 db fülvédő 8 védősisak 40 tálca sör



14. veleNcei Nemzetközi építészeti bieNNálé 
magYar pavilONjábaN reNdezeNdő kiállítás 

kONcepciója

kurátor 
csOmaY zsófia

katalógus
vukOszávlYev zOráN

tervezők
alvégi lőriNc
baló dáNiel
beNe tamás
eke dáNiel
eke tamás
máté tamás

shaNdOr hassaN

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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a leltár

a brigád

a cél

10 raklap kisméretű tégla
6 raklap YtONg
8 zsák falazóhabarcs
2 köbméter homok
400 fm fenyőléc
2 m3 fenyő deszka
20 tábla fenyő rétegelt lemez
3 db fángli
3 db kőműveskanál
3 db vízmérték
3 db mérőszalag
3 zollstock
3 db kalapács
3 db véső

8 építész

építeni,
és megint építeni.
áttervezni, elbontani,
majd újjáépíteni.
keresni az alapokat.

3 db spatula
szög
csavar
1 db citling
1 db vinkli
30 db ácsceruza
2 db kézi fűrész
1 db talicska
3 db vödör
3 db lapát
1 db csapózsinór
1db dekopír fűrész
1db rezgőcsiszoló
1 db sarokcsiszoló

1 db ütvefúró
2 db akkus fúró/csavarbehajtó 
1 db gyalugép
1 db körfűrész
1 db betonkeverő
2 db csuklós létra
8 db kantáros munkanadrág
16 pár munkakesztyű
8 db védőszemüveg
3 db fülvédő
8 védősisak
1 db hütőszekrény
1 db mikrosütő
40 tálca sör

//////

//////

//////
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konkrét építészeti vízió helyett egy listát készítettünk anyagokról és eszközökről.

tervünk mondanivalója nem látásunk fókuszára akar hatni.
túlzottan vizualitás központú világot élünk, ami szakmánkban is megmutatkozik.
a különböző internetes médiumokban,  feszes és egyenletes ritmussal kapjuk a helyzetjelentést 
napjaink építészetéről. szinte alig van olyan friss épület melyet ne publikálnának, közvetlen 
elkészülte után. steril, tűéles képeken át kommunikálunk, melyek akár a másodperc törtrésze 
alatt átadják  mondanivalójukat.
mi szeretnénk ezt a folyamatot lelassítani és egy olyan képet alkotni, ahol a tér összeszűkül és 
nézőpontunk is torzul, közel kerül, olyannyira közel, hogy az érzékek ranglétráján, elsőbbséget ad 
tapintásunknak, szaglásunknak és hallásunknak. ezen érzékeinket felerősítve kívánjuk vezetni a 
látogatót az építészet sűrűjébe, egész testtel érezve a környezet tömegét, a különböző terek kérge 
alatti anyagot.
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the inventory

the brigade

the goal

10 pallets of small sized bricks
6 pallets of Ytong
8 bags of mortar
2 m3 of sand
400 m of pine wood slat
2 m3 of pine wood board
20 slab of pine plywood
3 fangli
3 trowels
3 water levels
3 tape measures
3 folding rules
3 hammers
3 chisels

8 architects

to build,
and to build again.
redesign, degrade,
and rebuild.
finding the fundamentals.

3 palette knifes
nails
screws
1 scraper plates
set-square
30 pencils
2 saws
1 wheelbarrow
3 buckets
3 shovels
1 check cord
1 jigsaw
1 orbital sander
1 angle grinder

1 drill
2 cordless screwdriver
1 power planer
1 circular saw
1 concrete-mixer    
2 ladders
8 par of construction trousers
16 pairs of safety gloves
8 pairs of safety googles
3 ear muffs
8 hard hats
1 fridge
1 microwave oven
40 packs of beer

//////

//////

//////
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trajectory of an inventory: 
an exploration of architecture in real time
a process of building, documentation, social interaction and discussion

this particular architectural vision begins with a list.
it is a simple inventory of materials and tools used in common construction.
an inventory of documentation of  the process will develop from the action of constructing and 
making architecture. the focus and attention of this work will be:

to build to re- build
to design, and to re-design.
to  invent and re-learn and ask the question:
What is the process NOW of architecture? 
What is the future of architecture and the role of architects?

the location is the hungarian pavilion.
the plan, sketch, drawing, and conceptual development, will be made with the materials of this list - 
in real time.the group is 8 architects/designers (with unique experience and differing backgrounds 
and visions of architecture and design). their work is to communicate with:
the materials, the existing space, each other, and the visitors/viewers.

the visitors/audience will experience as this develops over the course of 2 months.
they will become participants as viewers and their movement will influence the design of the 
work as the visitors move through the space. as structures are built in an urbanscape or rural 
environment. they will witness as a new structure develops from  a dialogue of architects.

trajectory of an iNveNtOrY: an exploration of architecture in real time is a process of “creating 
architecture” it will be documented, and recorded, through, sound recording, drawing, photographic 
technologies, and formulate a real time dialogue with the materials, the environment will not just 
be built but grow - the experience of exploring space, time will continue as new documentation - 
materials become part of the inventory.

this process will be an architecture of and for the peripheral senses, iNveNtOrY is indeed for the 
viewers sight, but returns to the other senses of our body, and to the instincts of the architect 
builder. sound, smell, and touch will guide us through a process of reinvention of our role as 
architects and designers. this is our challenge of redefining what is architecture now. in the very 
moment of this time.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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“ - prekoncepciótól mentes téralkotás. hogyan? 
  - mik az építészet alapjai? 
  - fény, anyag (vizualitás) és kontextus. kontextus, mint szellemi és fizikális értelemben vett 
helyzeti  kölcsönhatások.
  - lehetséges egy kiállító térben az építészet alapjairól beszélni?
  - ha az építészet esszenciája, anyagok és helyzetek viszonylatában keresendő, felvetődik a 
kérdés, miként lehet  ezt összefésülni egy, már identitással rendelkező téri karakterrel?
  - ha az építészeti tér fizikális valóságán ily módon csorba esik, a jelentés mutálódik és viselkedése 
nem  építészeti, sokkal inkább más művészeti jelleget mutat majd.
  - így, hát másfelől kell közelítenünk.
  - Nem az építészet működő, ható állapotát kell absztrahálnunk, kizökkentenünk, hanem az őt 
létrehozó cselekedetet magát. 
  - talán az építés természetessége a válasz. az ok, amiért építünk.”

 építés, dokumentáció, interakció, párbeszéd.

a kiállítás koncePciója//////
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kiállítás - építés:

építünk két hónapon át, melynek döntő része, már a kiállítás megnyitása után lesz. felvázolunk 
egy részletet, megépítjük, majd arra ráépítünk, visszabontjuk, tovább építjük. spontán tervezünk, 
majd folytatjuk a munkát. végül egy sűrű, mellérendelt téri elemekből álló kollázst kapunk, melyet 
bolyongva lehet bejárni.

az előcsarnokba lépve, a felhasználásra kerülő anyagok és  kellékek listája fogad, transzparens 
felületre vetítve. 
az átrium területén egy lerakat működne - betonkeverő, fűrészáru, téglarakás, homokkupac 
- anyaggal látva el az építési területet. a pavilon kiállítási terének egészét, egy egyre növekvő 
installáció - építmény kollázs - tölti ki. a külünböző kreatúrák egymásra rétegződnek, majd a tér 
egy idő után annyira telített lesz, hogy egyes részei hozzáférhetetlenné válnak. ebben a heterogén 
térben járva, a látogató mikro szinten szerezhet élményeket.

SKICCEK A FALAKON,
A HELYSZÍNI TERVEZÉS NYOMAI

VIDEÓ VETÍTÉSE AZ ÉPÍTÉS 
FOLYAMATÁRÓL

LELTÁR VETÍTÉSE SZEMMAGASSÁGBAN 
BELÓGATOTT VÁSZONRA

LERAKAT
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dokumentáció:

az építés mint “performansz” esszenciális része a folyamatos dokumentáció, kép-, videó- és 
hangrögzítés, skiccek a falon, time-lapse videó több nézőpontból. mindezek nem csak a kiállítás 
végeztével megvalósuló, összefoglaló bemutatónak/könyvnek/videónak szolgálnak alapul, 
hanem már az építés ideje alatt is arra reagálnak, átértelmezik, bővítik a kiállítás anyagát.

interakció:
 
a dokumentáció az építésről, térformálásról és a lehetséges diskurzusokról, valamint a katalógus 
(újra)bemutatásra kerül a látogatónak direkt, illetve interaktív módon - okostelefonjaik segítségével. 
ez a “tárlatvezetés” nem kínál egyenes vagy akár logikus konklúziót, csak újabb rétegeket a tér 
befogadásához, amelyben az építészet zajlik. a szakértő közönség pedig könnyen aktív résztvevővé 
válhat - adott esetben lapátot ragadhat.

Párbeszéd:

Nem tervezünk kerekasztal-beszélgetéseket szervezni a kiállítás ideje alatt, reméljük, hogy az 
építés - dokumentáció - interakció összességének természetes következménye lesz a spontán, 
kötetlen és nemzetközi párbeszéd építésről és építészetről.
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a kiállítási katalógus koncePciója//////

az építés természetes folyamat. kezdve az önmagunkban építkezés alapjaitól a számos tanulási 
folyamaton át a szakmánk elsajátítátást jelentő, állandóan alakuló tevékenység-sorozaton át. 
ez utóbbi legszcenikusabb szintje a fizikailag értelmezhető építés maga, mely a gondolatok 
materializálódása. építészek számára ismert probléma, hogy a megfogalmazódó építészeti 
elképzelés a tervek dokumentálása és a kötelező engedélyezési lépések mentén csak hosszú 
folyamat eredményeként valósulhat meg. az idea szellemisége és a valóság realitása időben 
szétválik, nagyon eltávolodik egymástól - vissza- vagy kölcsönhatásra a legritkább esetekben van 
lehetőség.
ismert ugyanakkor az a hazai (és nemzetközi) gyakorlat, hogy az ideából megvalósítani kívánt 
realitás sokszor épp a végső fázisban, a megvalósulás szintjén távolodik el egymástól, melyet 
inkább lelki távolságként élünk meg. a kivitelezés spontaneitása rejt magában természetes pozitív 
letisztulási elemeket is, ugyanakkor a távolodás reális veszélyeit még inkább.
a kiállítás modell kíván lenni az időbeli és lelki távolság kiiktatására. természetes, közvetlen, 
személyes és direkt.
az ehhez kézbe adható “katalógus” instrukció-gyűjtemény, mely passzív és interaktív tartalmaival 
éppen az alakulás közvetlen aktivitási szintjeit jeleníti meg.

elemei generációkat kötnek össze, miként az építészeti tanulási folyamat is alapokról építkezik. így 
részét képezik a legtermészetesebb módon fekete-fehér építészeti fotók (nevezzük akár előképnek 
vagy analógiának), hangulatképek (nevezük inspirációnak), irodalmi és zenei utalások (nevezzük 
modulációnak), építész-mesterek személyes hitvallásai (nevezzük közvetett útmutatásnak), 
építész-tanoncok vizuális élményei (nevezzük didaktikus kapcsolatnak). 

formátuma ennek megfelelően: 
pocket-guide, vágott b/5 formátum, flexibilis borítóval, 137 oldal.
- személyes mélyinterjúk kortárs alkotókkal építészeti fogalmakra (sűrű, ritka, anyag, fény, ritmus, 
tömör, üres, stb.)
- fotók és hangulatképek csakis digitálisan elvonatkoztatott transzformációk által,
- zenei és irodalmi utalások közvetítése Qr-kódok által hazai és nemzetközi digitális adatbázisokban 
megtalálható rekordokra utalva,
- skiccek és modellsorozatok az “alakuló” installációról,
- time-lapse videó elérhetősége Qr-kóddal.
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a katalógus célja egyrészt a látogatók mai technikai készültségét kihasználva aktivitásra késztetni a 
látogatókat, mésrészt jogdíj-kérdések problémájának kizárásán túl a magyar építészeti tartalom-
szolgáltató honlapokra ráirányítani a figyelmet, így későbbi vissza-visszatérő érdeklődőket 
közvetíteni a magyar építészet felé. ezen túl, éppen a zenei és irodalmi vonatkozások bevonásával 
az építészeten túl a magyar kultúra számos további értékének felmutatása is cél. tehát az 
okostelefonok nagy részén megtalálható (vagy ingyenesen letölthető) applikáció kihasználásával 
közvetlen információt szolgáltatni, mely a “klasszikus” katalógusok fizikai kereteit tágítja. alberto 
campo baeza fogalmazta meg egy személyes interjú alkalmával, hogy az utalások és intuíciós 
kapcsolódásoknak még nagyobb hangsúlya van ma, amit az infokommunikáció számos módon 
segít. legújabb publikációjában így fogalmaz:  “i have also decided to make all my ‘footnotes’ strictly 
references to the World Wide Web (WWW) and Qr codes. i understand that the third millennium, 
into which we have already embarked, demands this kind of note. While i admit that this decision 
stems, in part, from a desire to pro-voke the readers of these texts, i am also convinced that many 
readers will access them directly from their laptops, ipads, smartphones, or ebook readers and 
that this is the most logical and natural means of accessing this information” - alberto campo 
baeza: principia architectonica. columbia university, New York, 2013. p.9.)
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a kiállítás költségterve

Összköltség: 19,998,000 Ft

katalógus: 2,859,000 Ft

Munkaerő: 13,560,000 Ft
8 fő, 60 nap építés

//////

anyagok:
melósok:
katalógus:
alkotócsapat:
kurátor:
dekoráció:
dokumentáció:
bontás:
összesen:

szerkesztés:
interjúk:
Nyomda:
fordítás:
tördelés/grafika:
grafikai tervezés:
Webfelület programozás:
összesen:

szállás (fusina kemping):
étkezés:
biztosítás:
utazás:
munkadíj:
összesen:

1,879,000 ft
13,560,000 ft
2,859,000 ft
500,000 ft
200,000 ft
300,000 ft
500,000 ft
200,000 ft
19,998,000 Ft

300,000 ft
100,000 ft
1,000,000 ft
959,000 ft
200,000 ft
100,000 ft
200,000 ft
2,859,000 Ft

1,440,000 ft
3,840,000 ft
432,000 ft
168,000 ft
7,680,000 ft
13,560,000 Ft
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anyag: 1,879,000 Ft

10 raklap kisméretű tégla (4200 db)
6 raklap YtONg (720 db, 90 m2)
8 zsák falazóhabarcs (8 x 25 kg)
2 köbméter homok
400 fm fenyőléc (25/50 mm, 4-6 m)
2 m3 fenyő deszka (25/150 mm, 4-6 m)
20 tábla fenyő rétegelt lemez (20 mm, 250 x 125 cm)
3 db fángli
3 db kőműveskanál
3 db vízmérték
3 db mérőszalag
3 colstok
3 db kalapács
3 db véső
3 db spatula
szög
csavar
1 db citling
1 db vinkli
30 db ácsceruza
2 db kézi fűrész
1 db talicska
3 db vödör
3 db lapát
1 db csapózsinór
1db dekopír fűrész bOsch 500W
1db rezgőcsiszoló bOsch 200W
1 db sarokcsiszoló bOsch 1020W 125 mm
1 db ütvefúró bOsch 450W
2 db akkus fúró/csavarbehajtó bOsch 12v 
1 db gyalugép b&d 650W
1 db körfűrész bOsch 1400W
1 db betonkeverő 130 l 800W
2 db csuklós létra
8 db kantáros munkanadrág
16 pár munkakesztyű
8 db védőszemüveg
3 db fülvédő
8 védősisak
40 tálca sör
1 db hütőszekrény electrolux 228 l
1 db mikrosütő electrolux 21400 W

420,000 ft
270,900 ft
16,000 ft
7,000 ft
56,800 ft
154,000 ft
84,000 ft
2,700 ft
1,800 ft
6,000 ft
1,500 ft
1,500 ft
2,700 ft
5,500 ft
900 ft
15,000 ft
30,000 ft
700 ft
2,000 ft
2,100 ft
2,500 ft
7,500 ft
2,400 ft
12,000 ft
1,000 ft
22,000 ft
16,000 ft
43,000 ft
15,000 ft
30,000 ft
23,000 ft
130,000 ft
60000 ft
56000 ft
56,000 ft
12,000 ft
8,000 ft
4,500 ft
16,000 ft
192,000 ft
68,000 ft
21,000 ft
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a kiállítás éPítésének üteMterve//////

felvonulás:

anyagbeszerzés:

építés:

dokumentálás:

bontás:

levonulás:

2014. május 24.

2014. május 24.-28.

2014. május 24. - július 24.

2014. május 24. - július 24.

2014. november 23 - november 30.

2014. november 30.
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csoMay zsóFia
okleveles építész

//////

taNulmáNYOk, végzettségek

1967. diploma, magyar iparművészeti főiskola építész tanszék

1970-72. mesteriskola

muNkahelYek, szakmai tapasztalatOk

1967-85. középülettervező vállalat: építész és belsőépítész tervező

1985-90. sOfOrm (stúdió) kft.: építész és belsőépítész vezető tervező

1990-     előző jogutódja cet budapest (rt) kft.: építész és belsőépítész vezető tervező

Oktatói muNka

1988-tól oktató, magyar iparművészeti egyetem, építész tanszék

díjak

1986    Ybl miklós díj                (békéscsabai megyei könyvtár)

1995    pro architektura díj        (art hotel, bp)

1999    kotsis iván emlékérem

2000    budapest Nívódíj           (r. Wallenberg collegium vendégház, bp.)

2002    pro architektura díj        (herendi porcelánmúzeum)

2008    érdemes művész

2009    pro architektura díj        (veszprémi szabadidőközpont)
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alvégi lőrinc
okleveles építész

//////

taNulmáNYOk

építészmérnök diploma, budapesti műszaki egyetem, 2003 – 2010
 - diplomaterv hu.Nl holland-magyar kulturális központ, 
 publikáció: http://epiteszforum.hu/node/15467
 - minden szemeszterben ösztöndíjas, görgetett átlag: 4,17
szt. józsef stúdió kollégium, két szemeszter, budapest, 2008-09
 - alacsony energiafogyasztású árvaház tervezése szovátán, megrendelő: böjte csaba
 - közösségi tervezés metódusának megismerése, mester: terrence  curry sj, aia
university college vitus bering, egy szemeszter, horsens, dánia, 2006
 - socrates/erasmus tanulmányi ösztöndíjas
 - horsens városkapu tervpályázat 3. helyezett

szakmai tapasztalat

alapító, tervező, noppa design stúdió, budapest, 2010 óta - www.noppa-design.com
 - multidiszciplináris építész, belső-építész és grafikai studio létrehozása
 - fakrO – New vision of the loft – Nemzetközi ötletpályázat 2011 - döntős
 - iNNature - Nemzetközi ötletpályázat 2012 – döntős
 - mék pavilon tervezése és építése, 2012 – “legkreatívabb pavilion” díj
 - parancsnoki épület - inkubátorház belsőépítészete és arculata - 2012
 - szombathelyi kámon bisztró belsőépítészete, 2013
építész gyakornok, search bv, amszterdam, hollandia, 2009 - www.search.nl
 - socrates/erasmus szakmai gyakorlat ösztöndíjas
 - rotterdam városháza pályázat homlokzati koncepciójának kialakítása
  -kísérleti kartonpapír-bútor építése, villa vals, vals, svájc
 - a search új irodaépületének koncepcióterve
építész munkatárs, and an terv bt, budapest, 2006 – 2011 - www.andanterv.hu
 - alacsony energiafogyasztású családi házak tervezése

egYéb tevékeNYségek

kurátor,  suhaNj! suhanj! alapítvány, budapest, 2010 óta
 - a suhanj! célja, hogy megossza a mozgás örömét fogyatékkal élő társainkkal
alapító, tervező, sOpresO, budapest, 2012 óta – www.sopreso.com
 - technológiai startup, interaktív prezentációs szoftver
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baló dániel
okleveles építész

//////

szakmai tapasztalat

09. 2013 -   atelier peter zumthor, haldenstein, svájc
01. 2013 - 07. 2013 rcr arquitectes, Olot, spain
02. 2012 - 08. 2012 hidalgo.hartmann arquitectura, barcelona, spanyolország
04. 2011 - 05. 2011 krokistudio, budapest, magyarország
02. 2010 - 05. 2010  sporaarchitects, budapest, magyarország

taNulmáNYOk

2011 -  építőművész ma / moholy-Nagy művészeti egyetem
2010  faculdade de arquitectura / universidade téchnica de lisboa
2008 - 2011 építőművész ba / moholy-Nagy művészeti egyetem

ösztöNdíjak

2013  balassi intézet, Nemzeti kiválóság program - campus hungary
2012  tempus scholarship - szakmai gyakorlat
2010  tempus scholarship - erasmus ösztöndíj

megépült muNkák
2013 “erdő” insralláció az arcus temporum x fesztiválra, pannonhalmi apátság
 publikációk: domus, Octogon, új művészet, leltár
2012 koncertterem installáció az arcus temporum ix fesztiválra, pannonhalmi apátság
 publikációk: archdaily, yatzer, detail, frameWeb
2011 Nanushka beta store, belsőépítészet, budapest, deák ferenc utca
 publikációk: dezeen, plataforma arquitectura, designboom, frame magazin, domus,

NYílt, titkOs pálYázatOk

2012 Nukii Nemzetközi könyvtár pályázat, ljubljana, 6. hely, honourable mention
 hidalgo.hartmann arquitectura-val
2011 magyar formatervezői díj 2011, finalista
 “curveture - adaptive furniture”, parametrikus polcrendszer
2011  smart architecture pályázat
 beválogatott munka a nemzetközi efap konferencia kiállítására
2010  mercedes-benz pályázat, finalista
 installáció a mercedes-benz kiállításhoz
2009  “ráday kultucca” - diák pályázat, finalista
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bene taMás
építész hallgató

//////

taNulmáNYOk

2006-2008  bme építész kar

2008-2011  mOme építőművész szak ba

2011     karácsony tamás műterem (gyakorlat)

2012-   mOme építőművészet szak ma

2013    haWk képgrafika, formatervezés, hildesheim, Németország

kiállításOk\iNstallációk

2009  pajta, janáky istván évfolyam, fuga, budapest

2011  mOme körkép, tóparti gimnázium, székesfehérvár

2012  arcus temporum, pannonhalma (építés)

2013  arcus temporum, pannonhalma (építés)

2013  haverok rajzolnak, müszi, budapest

pálYázatOk

2010  öt-templom fesztivál, ötletpályázat, különdíj

2013  táj-pont, kiemelt megvétel (munkatárs: vörös balázs)
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eke dániel
okl. építész

//////

taNulmáNYOk

2007-2011 építész diploma / mOme építész szak / ma 
2004-2006 corvinus egyetem budapest kommunikáció-szociológia

muNkatapasztalat

2013 júli-  közti zrt. / építész munkatárs     
2013 márc-jún  cet budapest rt / építész munkatárs
2012 nov-2013 feb  Noppa design stúdió, budapest / építész munkatárs
2011 jan-2012 nov zhj építész stúdió, budapest / építész munkatárs

kiállítás / pálYázat

2013 ifj. janáky istván emlékkiállítás a fuga-ban / szervező munkatárs
2012 iparművészeti múzeum rekonstrukciója pályázat - 
 megvételt nyert / csomay zsófia / cet budapest rt-nél
2012 mOme ma diplomakiállítás a ponton galériában
2011 magyar építész szövetség -“várOs és víz” pályázat, iv. díj

megvalósult  muNkák

2013 áthallások-kiállítás installáció a design héten
2013 léhűtő kézműves söröző belsőépítészete a holló utcában
2013 térmanipuláció a pannonhalmi arcus temporum művészeti fesztiválra
2012 koncertinstalláció a pannonhalmi arcus temporum művészeti fesztiválra

megjeleNések

online
domus - little peace in f-minor, 01.10.2013
detail - concert hall installation, 25.09.2012
yatzer - concert hall installation, 14.09.2012

offline
OktOgON - architecture magazine, little peace in f-minor, okt 2012
tasarim - architecture magazine, concert hall installation, nov 2012
OctOgON - architecture magazine, concert hall installation, nov 2012
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eke taMás
okleveles építész

//////

taNulmáNYOk

2003 – 2011 építészmérnök diploma / bme építészmérnöki kar
  diplomaterv: film produkciós központ és mozi
2001 – 2003  pázmány péter katolikus egyetem jog és államtudományi kar

muNkatapasztalat

2010  -  alapító, vezető tervező / noppa design stúdió / www.noppa-design.com
  (belsőépítészeti tervezés, installáció tervezés, grafikai tervezés, projekt   
  menedzsment, art direktor, cég menedzsment)
  - Yogomore frozen yoghurt franchise belsőépítészete és grafikai arculata
  - remagine iroda belsőépítészeti tervezése
  - parancsnoki épület - inkubátorház belsőépítészete és grafikai arculata 
  - szombathelyi kámon bisztró belsőépítészete
  - áthallások kiállítás installációjának tervezése, kivitelezése -design hét 2013 
2008 - 2010   építész munkatárs / bózsó építész stúdió / www.bostudio.hu
  (lakóház tervezés, engterv-, kiviteli terv-, látványterv készítés, épület felmérés, 
  digitális tervfeldolgozás)
2006  – 2008   építész gyakornok / kajdócsi építész stúdió /  www.kajdocsistudio.hu
  (engterv készítés, épület felmérés, digitális tervfeldolgozás)
 

díjak, elismerések 

2012 mék pavilon - construma - legkreatívabb pavilon díj
2012  innature nemzetközi ötletpályázat - döntős
2011 fakro - New vision of the loft nemzetközi ötletpályázat - döntős
2009 2 000 000 ft értékű kiemelt megvétel országos meghívásos tervpályázaton
 székesfehérvári Nemzeti emlékhely átalakítása, újjáépítése
 (bózsó építész stúdió)
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Máté taMás
építész hallgató

//////

taNulmáNYOk

2013   haWk hochschule für angewandte Wissenschaft und kunst
  erasmus ösztöndíj, hildesheim, Németország
2012 -  építőművész ma
  moholy-Nagy university of art and design budapest
2008 - 2011 építőművész ba
  moholy-Nagy university of art and design budapest
2004 - 2008 szobrászat szak
  tömörkény istván művészeti szakközépiskola, szeged

szakmai tapasztalat

2012.09 - 2013.03 gyakornok-artem, szekszárd
2011.09 - 2012.09 gyakornok-Napur architect, budapest

pálYázatOk

2013 ii. victor vasarely Nemzetközi művészeti pályázat, i.díj
 franciaország, aix-en-provence
 alkotótárs: imre péter szobrászművész
2012 ludovika sportcenter, budapest, megvétel
 gyakornok-Napur architect
2012 pfs 65000 és városépítészeti koncepció, budapest, megvétel
 gyakornok-Napur architect
2012 “öntsd formába!” betonbútor ötletpályázat, budapest, iii. díj
2011 smart architecture competition, kíállítva
2010 installáció a mercedes-benz kiállításnak, budapest, döntő
 tervezőtárs: baló dániel
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shandor hassan
designer

//////

educatiON

1991  b.f.a. photography: university of New mexico, albuquerque, Nm

selected  exhibitiONs

2012  the lab stianica contemporary banska stiavnica slovakia
2010  h.a.z   shufNi project  the darkroom/sufni project contemporary art museum 
miskolc hungary 
2010  mOtel  la vatrine de la societe francaise de la photo  paris, france
2010  space trip & mOtel   goethe institute budapest, hungary
2009  mOtel & sigNs american corners budapest us embassy, budapest, hungary
2009  collection of Objects lumeN gallery budapest, hungary
2009  hungarian folk funk chinese characters budapest, hungary
2007  sigNs kimmel center gallery, New York university  New York, NY
2005  fuN citY istanbul biennial, istanbul, turkey
2003  american journey  belayevo moscow state museum, moscow, russia
2000  c.a.s.e. museum of contemporary russian art, jersey city, Nj: haNd ball
1999  the rotunda gallery, city hall, jersey city  Nj: american journey
1998  american journey forum des halles, paris france
1997  the power of Words and signs index gallery, Osaka japan
1996  Ordinary madness gershwin gallery, New York, NY

aWards/residencies

2012   stianica artist in residency banska stiavnica slovakia
2010   kuzelites pecs hungary artist residency
2009   architecture design  studio budapest hungary
2008 2009 fulbright scholarship   photography, hungary
1997 grand prix: gallerie d’essai arles france:
         “recontres de la photographie  internationales”
1993 artist fellowship grant: marin arts council, san raffael, ca

prOfessiONal experieNce

1998 2008 faculty, teacher of photography, international center of photography
school, New York, NY 
2011 photography course mOme – moholy  Nagy university of art and design budapest hungary
2000 present shandor hassan design furniture and fabrication: shandorhassandesign.com
1998 2000 carpenter and exhibition technician guggenheim museum,and the icp NY
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