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Felhívás

Az építészeti és művészeti fókuszú alkotótábort 
csapatunk idén először szervezi meg - a célkitűzés 
helyspecifikus megoldások és munkák tervezése  
és elkészítése egy faluközponti, rég nem használt 
birtokon. A közös alkotótevékenység, valamint  
a szakmai programok során együtt keressük  
a választ arra, hogy miként lehet a kihasználatlan 
teret újraértelmezni úgy, hogy az a tábort követő-
en aktív kulturális színtérként működhessen.

A közreműködők elsődleges feladata a telepü-
lés és szűkebb környezetének felfedezése, illetve  
a tábornak helyet adó épületegyüttes és a hozzá 
tartozó, közel fél hold nagyságú udvar újratervezése 
és felpezsdítése. Az esemény ideje alatt az épületet,  
a környéket és az ezek kapcsolatában rejlő lehe-
tőségeket vizsgáljuk meg mélyebben. A program-
hoz illeszkedő kis léptékű építészeti megoldásokon  
keresztül lakjuk be a rendelkezésre álló teret.

Helyszín és célokMegérkezés
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A tíznapos alkotótábor során többek között olyan installációk megvalósítását tervezzük, melyek a helyzet-  
és helyismeretre támaszkodva képesek az épített vagy természeti környezettel interakcióba lépni. A komplex 
táji és szociális környezetben a résztvevők a közös tervezés és megvalósítás folyamatát tapasztalhatják meg.

Az épületegyütteshez tartozó pajta esténként előadások, beszélgetések és további programok helyszíne 
lesz. Ezek során meghívott vendégeink tartanak előadásokat építészeti és közéleti témákban. Főként fiatal, 
pályájuk elején járó építészeket, művészeket és stúdiókat hívunk meg, akikkel a tábor központi témájára  
reagálva járjuk körbe az identitáskeresés és a helyteremtés összetett kérdéseit. A meghívott előadók,  
illetve további fellépők neveit május folyamán tesszük közzé. 

Az előadások mellett egyéb programokkal színesítjük az estéket: koncertek és filmvetítések is lesznek  
a pajtában. Ezek az események a falu és a környék számára is nyitottak, így kifejezve szándékunkat egy 
befogadó kulturális helyszín megteremtésére.

A településsel való kommunikációban kiemelt szerepet kap a ház néhai üzlethelyisége. Itt galériát fogunk 
berendezni. A tábor kezdetekor egyfajta “helytörténeti” kiállítás lesz megtekinthető, amelynek anyaga  
a megvalósuló tervekkel párhuzamosan formálódik. A tizedik nap végére már egy megújult kiállítás lesz 
látogatható, amely már az átalakulás első lépéseit mutatja be. 

Fontosnak tartjuk az olyan közösségi programokat, melyek a helyszín megismerésével függenek össze.  
A környéken kerékpáros túrákat tervezünk. A Balaton is így közelíthető meg a legegyszerűbben, ezért  
kérjük, hogy előre jelezzétek, tudtok-e hozni biciklit. Ha nem, akkor megpróbálunk segíteni!

A projekt során legalább három, kis léptékű építészeti installációt fogunk megtervezni és elkészíteni.  
Ezeket csoportokban alkotják meg a résztvevők.  Az építmények a helyszínen rendelkezésre álló anyago-
kon túl további, helyben beszerezhető építőanyagok felhasználásával készülnek el.

A megvalósításban szakmai mentorok és a tábor szervezői segítenek. Az alkotások különféle hiányzó, 
valamint rendeltetésüket vesztett, leromlott állapotú elemek pótlását és újraértelmezését tűzik ki célul úgy, 
hogy azok kialakítása közösségi funkciójú megoldásokat eredményezzen. A tervek között szerepel a be-
járat megépítése, a tűzrakóhely környékének kialakítása, udvar fölötti árnyékolók elhelyezése, egy régi kút 
esetleges felújítása, biciklitároló építése. 

Építés és alkotás

Tábor és programok
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Előadások és programok: olyan fiatal magyar stúdiókat látunk vendégül, akik több sikeres hazai és nem-
zetközi építészeti projektben vettek már részt. Ezen túl szervezünk helytörténeti beszélgetéseket, túrákat, 
workshopokat, fotókiállítást, és akusztikus koncerteket, amelyeken meghívott magyar és közép-európai  
zenészek lépnek fel.
Építőanyagok: a helyszínen rengeteg építőanyag áll rendelkezésre: elsősorban vörös homokkő, bon-
tott tégla, cserép és különféle faanyagok. A tábor költségvetésében kalkulálunk azzal, hogy ami hiányzik,  
azt beszerezhessük.
Szerszámok: a szükséges szerszámokat a szervezők biztosítják.
Szállás: a melléképületekben alakítjuk ki a fekvőhelyeket. Egy hálóteremben 4-8 fő elhelyezésére van  
lehetőség. Emellett a kertben lehet függőágyazni, sátrazni, ebben az esetben sátrat hozzatok!
Étkezés: reggeli és meleg vacsora az esti program előtt, sütögetés/bográcsozás.

Az építőtábor önkéntes szervezők részvételével jön létre. Ugyanakkor, mint minden közösségi eseménynek,  
baráti összejövetelnek, úgy ennek is fix költségei vannak, mint pl. étkezés, anyagköltség, rezsidíj, idegenforgal-
mi adó vagy a meghívott előadók honoráriuma. E költségeket a tíz napra kb. 40.000 forintra becsültük fejen-
ként. Kérünk titeket, hogy a tábor megvalósulását ezzel az összeggel segítsétek. 

A résztvevőktől június 8-ig 15.000 forint előleget fogunk kérni. Ez az összeg a részvételi szándékot biztosítja.

A táborba azok jelentkezését várjuk, akik szívesen vesznek részt egy közös gondolkodásra késztető  
alkotófolyamatban. Bár korhatár nincs, elsősorban egyetemisták, azon belül is építész, tájépítész, és művé-
szeti szakos hallgatók és frissen végzett fiatalok jelentkezését várjuk. A sokszínűség megőrzésének érdeké-
ben több felsőoktatási és kulturális intézményben kihelyezzük felhívásunkat. 

FONTOS! - A tábor létszámlimites, ami jelen esetben 20 fő, tekintettel a helyszín méreteire.

A jelentkezéskor egy rövid bemutatkozást is írjatok, hogy mi is képet kapjunk rólatok! További előnyt élvez, aki 
portfóliót, esetleg tervet mellékel egy kisebb objektum elkészítéséről, ami 9 nap alatt, 5 fő által megépíthető. 
Így jobb esélyekkel indul a kiválasztásnál, benyújtott tervét pedig akár meg is építhetjük a projekt során. 

A jelentkezési határidő 2018. május 30., szerda éjfél.  
Eredményhirdetés e-mailben legkésőbb 2018 június 4-én lesz.
 
A alkotótáborról 2018. május 9-én, 18:00-kor nyilvános tájékoztatást tartunk a Tinta Art Café -ban 
(1114 Budapest, Bartók Béla út 1), melyre minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk.
 
A jelentkezést és a csatolmányokat a kovagoorsalkototabor@gmail.com címre várjuk.

Amit biztosítunk

A jelentkezés menete
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Fontos dátumok

Szervezők 

Május 9., szerda 18.00

Előzetes tájékoztató a Tinta Art Caféban  
(1114 Budapest, Bartók Béla út 1.)

Bán Márton (házigazda): +36-30-681-78-89

Pongor Soma (építész , Studio Nomad): +36-30-205-64-99

Tóth Teodóra (grafikus, arculat): teodora.graphic@gmail.com

Május 30., szerda 24:00

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

Június 3., vasárnap

 Értesítés e-mailben az eredményről

Június 22., péntek 17:00

Az alkotótábor kezdete Kővágóörsön

http://studio-nomad.com


Ha kérdésed van  
a program menetével, formájával 
kapcsolatban, ne habozz, keress 
meg bennünket!

ELÉRHETŐSÉG
—
E-mail: kovagoorsalkototabor@gmail.com  
Helyszín: 8254 Kővágóörs, Jókai utca 65.

BŐVEBBEN AZ ÉPÍTŐTÁBORRÓL
— 
Tumblr: kovagoorsalkototabor.tumblr.com
Facebook: Kővágóörs alkotótábor
Instagram: kovagoors_alkototabor

https://kovagoorsalkototabor.tumblr.com/
https://www.facebook.com/K%25C5%2591v%25C3%25A1g%25C3%25B3%25C3%25B6rs-alkot%25C3%25B3t%25C3%25A1bor-1741195029260415/
https://instagram.com/kovagoors_alkototabor

