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A TT3 helyszínéül a 2019-es tanévben
Pécset választottuk, többek közt azért,
mert sok szálon kapcsolódik az idén
100 éves Bauhaushoz. Forbát Alfréd,
Breuer Marcell és Molnár Farkas pécsi
származású volt, Weininger Andor itt
járt középiskolába. Molnárnak egy villaépülete, Forbátnak több lakóháza is
épült a Mecsek lankáin. Több Pécsen is
aktív kortársukat, akik személyesen
nem jutottak el Weimarba vagy Dessauba
erőteljesen inspirálta az új építészet
szellemisége, mely felismerhető nyomokat
hagyott Körmendy Nándor, Kőszeghy
Gyula, Lauber László, Nendtvich Andor,
Visy Zoltán és tanszékünk első vezetője
Weichinger Károly itt felépült munkáin.
Ez a mai napig meghatározó, karakteres rétegét alkotja a városképnek.
Pécs a modern építészet korszakát
megelőző és az azt követő időszakból
is rendkívül gazdag épített
örökséggel rendelkezik:

az ókeresztény sírkamráktól az Európa Kulturális Fővárosa 2010-es programja során megvalósult legújabb kortárs beruházásokig. Ez utóbbiak tervezésében tanszékünk oktatói is jelentős
szerepet vállaltak. A tudományegyetem jelenléte, a város fesztiváljai, a virágzó kulturális,
zenei élet, a borkultúra és a mediterrán klíma
Pécset különleges atmoszférájú hellyé teszi.
A kiírt tervezési feladatokat az kapcsolja össze,
hogy mind erőteljes városépítészeti vonatkozásokkal
rendelkezik: a meglévő szövettel, épített örökséggel
fogunk találkozni, mely általánosabban is felveti a
meglévő és az új viszonyát. Különösen, ha a Bauhaus és
az azt megelőző építészeti korszakok, illetve a kortárs
építészeti kultúra és a jelen horizontján a történelem
részeként elhalványuló Bauhaus kapcsolatára gondolunk. Mit jelent számunkra ez az örökség? Mennyiben
aktuálisak a száz évvel ezelőtt felvetett kérdések?
A félév elején kétnapos, a tervezési helyszíneken
túl a város építészet örökségét feltérképező kirándulást tervezünk. Ennek keretén belül Getto Katalin
építészeti kritikus vezetésével egy tematikus túrán
veszünk részt, melynek során Pécs Bauhaus vonatkozású emlékeit tekintjük meg. A feléves feladatokat egyéni és csoportmunkában készítjük el.
Az érdeklődő hallgatók a jelentkezés szándékát előzetesen jelezzék a klobusovszki.p@kozep.bme.hu email
címen, tájékoztatásul. A tényleges jelentkezés a
szakirányválasztás kari folyamatának lebonyolítása
után, a NEPTUN-on keresztül válik majd lehetségessé.
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