Kurzus címe:

MOME × MMSZ ALKOTÓTELEP 2030 VÍZIÓ TISZAROFF

Kurzus oktatói:
Fehér Bori – szakmai vezető
Csernák Janka – kurzusvezető
Kele Ildikó – kurzusvezető
Bodóczky Antal - kurzusvezető
Kurzuskód:
B-KH-401-IK-202101-01
M-KH-101-IK-202101-01
Kurzus leírása:
A kurzushét keretében folytatódik a júliusi hackathon során megkezdett munka a tiszaroffi MOME ×
MMSZ alkotótelep jövőképének felvázolásáról. A hét célja az alkotótelep fejlesztésével kapcsolatos
szakmai előkészítés, a hely, a helyzet alapos megismerése, megélése, a helyiekkel történő
kapcsolatfelvétel és a Máltai Szeretetszolgálat térségben működő tevékenységének megismerése.
A hét során 15 hallgató ismerkedik meg a helyi viszonyokkal, igényekkel, és lehetőségekkel. A
résztvevők elképzelik az alkotótelepet 2030-ban, hogyan működik, milyen a telep, milyen alkotó
folyamatok zajlanak itt és hogyan kapcsolódhat be a telep a helyiek életébe, a gazdasági, környezeti
és kulturális ökoszisztémába. A hét végére a textil, média és tárgyalkotó workshop során a felvázolt
víziók mellett egy-egy tárgy, alkotás is megszületik, amely bemutatja a 2030-as telep egy szeletét
vagy az itt folyó munka statement-jeként szolgál. A kurzushétre várjuk minden olyan BA-s és MA-s
hallgató jelentkezését, aki szeretne jobban elmélyedni vagy megismerkedni a Social Design-nal. A
kurzushét részben Tiszaroffon lesz megtartva, a szállás és ellátás biztosított a résztvevőknek.
Kurzusra való jelentkezés:

BA2/BA3 és MA1/MA2 évfolyamok, Építész 3fő, Média Intézet 5-7 fő, Design Inézet 5-7, Elmélet
Intézet 1 fő
Létszám: 15 fő
Időpont: 2021. 10. 18-22., Tiszaroff

Eredmények:
A kurzushét során kialakuló működési modelleket beépítjük az alkotótelep jövőtervezésébe. A
koncepció prezentációkat bemutatásra kerülnek mind a MOME mind pedig az MMSZ vezetőségének,
szerves részét fogják képezni és alapot adnak a további tervezéshez. A hallgatók megismerkednek a
Social Design alapvető elveivel.
Kurzus teljesítésének feltétele:
Aktív jelenlét és csapatmunkában való részvétel valamint prezentáció tartása és leadása
A kurzus ajánlása:
Ez a kurzus érdekes lehet számodra, ha kiváncsi vagy milyen irányba fejleszthető tovább a MOME,
hogyan tud a design marginalizált csoportok szolgálatába állni, hogyan segíthet és kapcsolódhat be
egy momés tiszai kis falvak lakóinak életébe. Ha foglalkoztatnak Téged a társadalmunkat érintő
kérdések és kiváncsi vagy új utakra és megoldásokra melyek a design társadalmi hatására
fókuszálnak, akkor itt a helyed Tiszaroffon.
Linkek:
Videó a júliusi hackatonról Tiszaroffon.
https://www.youtube.com/watch?v=7CH2oOyUGuM

