REZÜMÉ
A kiállítás egy olyan gyakorlatot mutat be, amely egyre nagyobb teret nyer
az oktatásban is: a Kárpát-medencei modellt. A projekt szerves folytatása
a magyar pavilon előző két építészeti tárlatának. 2010-ben a BorderLINE
Architecture című kiállítás a tervezés, 2012-ben a Space-maker című
összeállítás pedig a modellezés gondolata köré szerveződött – az idei
magyar tárlat témája maga az építés.
Magyarországon az építész- és tájépítész-alapoktatás fontos eleme
az egyén csoporton belüli helyének megtalálása. Ha a munka egy falu
közösségében zajlik, sokszor azok is bekapcsolódnak az építésbe, akik
használni fogják a házat. Az építészhallgatók ilyen közös építéseken
vesznek részt, s ezáltal komplex, átfogó tapasztalatokat szereznek.
Ez nem csupán tanulási lehetőség, de egyszersmind remek alkalom az építés szakrális élményének az átélésére. A kiállítás ezt a lehetőséget felkínálja
a látogatóknak is, amikor arra biztat mindenkit: legyen részese az építés
folyamatának. A magyar pavilon közepén található installáció végleges
formáját nem a kiállítás megnyitójára, hanem a zárásra nyeri el, mert az
építés folyamatosan zajlik, s a tárlat éppen ezt a valós folyamatot kívánja
bemutatni. Az elemek tervezésére a kurátorok pályázatot írtak ki diákok
számára, s a több mint negyven érvényes pályamű közül kiválasztott munkát a nyertesek – a temesvári egyetem építészhallgatói –
maguk valósítják meg. De az építés ezzel nem ér véget: egy szimbolikus
gesztussal bárki hozzáteheti a magáét. A látogatók facsipeszeket
kapnak, amelyeket szabadon dekorálhatnak, akár szöveges üzeneteket is megfogalmazhatnak rajtuk, majd elhelyezhetik az installáción.
Ismeretes, hogy ezt az eszközt hagyományosan a frissen mosott, tiszta
ruha rögzítésére használják. Magyarországon úgy tartják, hogy ahol tiszta
ruha leng a házak körül, ott biztosan van élet. A csipesszel felaggatott
ruhák ilyen módon nemcsak a tisztaságot, hanem az otthonosságot is
szimbolizálják. A csipesz azzal, hogy kötélre fűzi a tárgyakat: megtart.
Nem hagyja, hogy az ember dolgai elkallódjanak. Így válhat az
architektúrán elhelyezett fa ruhacsipesz az építés mint otthonteremtés
szimbolikus mozzanatává.
A folyton változó installáció mellett a közösségi építések immár több
mint három évtizede zajló folyamatának legfontosabb állomásai is
megtekinthetőek – huszonegy iskola és csapat munkáinak dokumentuma.
Kiemelt helyet kapott a tárlaton egy összeállítás, amely a neves néprajzkutató és fotóművész, Kunkovács László műveiből készült. Ez az Ősépítmények
című sorozat a spontán építészet remek példáit mutatja be. A paraszti
világ céltudatos, kreatív és a környezetre érzékeny megoldásait láthatjuk a
képeken: csirkeólakat, galambdúcokat, kemencéket. Építményeket, amelyek
nehéz időszakokban is megtartják az embert.
A közös építés élménye, az alkotás szakrális, roppant ereje és az építészet
mint szolgálat: erről szól a Kárpát-medencei modell.
Ezt jeleníti meg a kiállítás.
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Nyitás: 2014. június 7.
Zárás: 2014. november 23.
Cím: Giardini, Castello, 30122 Velence
Nyitvatartás: kedd-vasárnap 10:00 – 18:00 óra között
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