Kurzus címe:
Ökológia és Installáció – MOME - Európai Kulturális Főváros 2023- koncepció és tartalomfejlesztés

Kurzus oktatói:
MOME:
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Benson Marcell Építészeti Intézet, MOME alumni
Körösvölgyi Zoltán LFZE oktató, MOME doktorandusz
Kurzus partnerei
EKF 2023 ökológiai program, PAD Alapítvány, Limnológiai Intézet, Tihany
Kurzuskód:
B-KH-401-A-202101-02
M-KH-101-A-202101-02
Kurzus leírása:
A MOME 2014 óta aktív Balaton közeli programok szervezésében. A 2020 őszén lezajlott
Úszóháztervezés a Balaton-parton című MOME kurzusheti programon a résztvevői ötlettervek közül
kiemelkedett a Kocka elnevezésű koncepció, egy olyan úszóház terve, amely egyben egy ún. camera
obscura. Célunk, hogy az 2021. őszi kurzusheti programon belül a Kocka úszóház–camera obscura
koncepció kidolgozása, fejlesztése, megtervezése tovább folytatódjon.
A projekt kurzusheti megvalósításában kulcsfontosságú a nyilvánvaló oktatás-központúság és
projektszemlélet mellett az elmélet és praxis, a különböző diszciplínák, a résztvevő egyetemisták és a
helyben élők (iskolások, lakosok, kutatók ) összekapcsolása, a közösségiség, valamint a szakrális és a
vízi/vízközeli/helyi (locus) érzeteinek és gondolkodásának a bekapcsolása a projekt maradandóságának
és releváns hatásának az érdekében.
Ennek részeként a MOME diákjai mellett a LFZE 7–8 (alkotó-, előadó-művészeti, valamint elméleti)
diákja és 1 oktatója is bekapcsolódnak a 2021. őszi kurzusheti programba, valamint lehetőség szerint
a projekt további megvalósításába is.

A kurzusheti munka célja a koncepció pontosítása, fejlesztése, a kivitelezés terveinek elkészítése
mellett olyan közös cselekvésen és élményen alapuló tapasztalat, a különböző résztvevői művészeti
ágakat mobilizáló performancia megalkotása, amely előre vetítheti a kivitelezést követően az
objektum működésének lehetőségeit.

Kurzusra való jelentkezés: 12 fő Tervező szak (4 fő Építészeti Intézet, 4 fő Média Intézet, 4 fő Design
Intézet), 3 fő Elméleti Intézet, MA 50%-BA 50%
Létszám: 15 fő
Időpont: 2021. október 18-22., Tihany, Limnológiai Intézet
A jelentkezők számára a projekt fizeti a szállás költségét és a nyitó és záró esemény étkezési
költségét, leutazás egyénileg megoldandó
Eredmények:
A kurzus végén az elkészült koncepciók bemutatásra kerülnek a Limnológiai Intézetben, Tihanyban, ezt
követően nyilvánosan a MOME zugligeti Campusán. Célunk, hogy a koncepcióból kiválasztásra
kerüljenek azok az elképzelések, amiket 2022 tavaszi és őszi félévében továbbfejlesztünk és 2023-as
kulturális évadban megvalósítunk. Tehát a projekt az őszi kurzus után folytatódik: célunk, hogy Doktori
Iskola kutatóinak bevonásával, hallgatói ötlettervekből formálódó programcsomag 2022-re végleges
legyen, 2023-ra pedig eredményei elérhetővé váljanak a régióban és 2023-as Ökofeszten debütáljanak.

Kurzus teljesítésének feltétele:
Aktív órai jelenlét, valamint prezentáció leadása.
A kurzus ajánlása:
Neked szól, ha szereted a csapatmunkát, a közös gondolkodásban rejlő izgalmakat, a természet
közelségét, ha érdekel milyen átlépni a saját korlátaidat és persze érdekel az is: tehetünk-e magunk is
valamit a saját jövőnkért.
Nem neked szól, ha a fent leírtak idegenül hangzanak számodra.
Linkek:
Előzmények a kurzusra vonatkozóan:
https://boja.mome.hu/
https://designisso.com/2021/06/01/a-lathato-balaton-nezopontvaltasok-ismeroskornyezetben/?fbclid=IwAR1M_CHLQ55_g7TDKyqPPXlCbwOrgvFiuDkWWQkcoeoZiwFoN
mtvqKZqiOQ
https://designisso.com/2021/06/01/a-lathato-balaton-nezopontvaltasok-ismeroskornyezetben/?fbclid=IwAR1M_CHLQ55_g7TDKyqPPXlCbwOrgvFiuDkWWQkcoeoZiwFoN
mtvqKZqiOQ
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