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AZ ALKOTÓHÉT TÉMÁJA / WORKSHOP TOPIC - a PILÓTA / the PILOT  

[hivatkozva az angol “pilot project” kifejezésre és a “világhírű” győri PILÓTA kekszre egyránt]

[referring both to the English phrase of “pilot project” and to the “world famous” PILOT biscuits 
made in Győr]


Az alkotóhét helyszíne és egyben tárgya az egyetem közelében, a Duna túloldalán, az egykori 
kekszgyár területén álló, jelenleg elhagyott ipari raktárépület - az úgynevezett „KOCKA”. Az 
épület a város modern ipari örökségének része, amelyet jelenleg az egyetem tart fenn és 
üzemeltet. Az egyetem távlati célja, hogy az épületet a jövőben a volt kekszgyár területén 
megvalósítandó Innovációs és Technológiai Tudományos Park fejlesztési projektjének kezdő 
elemeként hasznosítsa. A nemzetközi alkotóhét ennek a folyamatnak egy olyan kezdő eseménye 
lehet, amely újraintegrálja az épületet városi kontextusába és egyben visszahelyezi azt a 
‘köztudatba’.


The proposed task and the site of the workshop this year is the abandoned industrial building 
of the famous former Biscuit Factory warehouse in Győr - the so called ‘CUBE’ - located in 
the vicinity of our University on the other side of the river Danube. The building is part of the 
modern industrial heritage of the city, maintained and managed by the University whose aim is 
to start using it as the start-up element of the future 'Innovation and Technology Science Park’ 
development project at the whole site. The international creative week workshop is supposed to 
work as a kick-off event that would reconnect and reintegrate the building into the urban network 
and into the city's ‘common sense’.




 
Az Alkotóhét munkájának eredményeként – a témából adódó sokféle megközelítés lehetőségét 
fenntartva – olyan installációkat, téri akciókat képzelünk el, melyek a helyszín sajátosságait 
kihasználva reagálnak a felvetett témára.


As a result of the work of the Creative Week - while retaining the possibility of a variety of 
approaches based on the subject - we imagine installations and spatial actions that respond to 
the topic raised by utilizing the potential of the venue.
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FELADAT / TASK


Az alkotóheti munka 10-12 fős csoportokban zajlik, a résztvevő egyetemek hallgatóiból 
összeállított nemzetközi csapatokban. Az alkotócsoportok a csoportvezetők feladatértelmező 
előadásai után alakulnak meg. Az alkotóhét hivatalos nyelvei egyaránt a magyar és az angol - 
természetesen szükség esetén a résztvevők számára fordítást biztosítunk.


The creative week will be done in groups of 10-12 people, forming international teams of students 
from the participating universities. The groups are formed after the group leaders' task interpreting 
presentations. The official languages of the week are Hungarian and English - of course 
participants will be provided with a translation if needed


1. feladat / 1st task: 

Analízis, feladatértelmezés, koncepciókészítés szakasza. Az alkotócsoportok addigi munkájukat a 
szerdai közös bemutatón ismertetik kötetlen formában, maximum 10 percben. Prezentációs 
eszközök (projektor, hangosítás) rendelkezésre állnak. / Analysis, task interpretation, concept 
development. The workgroups will present their work so far in a joint presentation on Wednesday 
in a maximum of 10 minutes. Presentation tools (projector, sound system) are available.


2. feladat / 2nd task: 

Az első feladatrészre alapozva csoportonként közös alkotások készítése. Az installációkkal 
kapcsolatban elvárás, hogy a csoportok egymás munkájára is figyeljenek és keressék az 
alkotások egymás közötti, valamint az adott térrel való összefüggéseit. A készülő alkotásokhoz a 
tanszék egységes installációs anyagot biztosít. / Based on the first part of the work, the groups 
create and build their works. Concerning the installations, the groups are expected to pay 
attention to each other's work and to look for the possible relations between the works and with 
the space given. The department provides uniform installation materials for the works being 
created.


PROGRAM / PROGRAMME 


Szeptember 22. Vas.	 este	 külföldi résztvevők érkezése

22 September, Sunday	 evening	 arrivals of foreign participants


Szeptember 23. Hétfő	 helyszín:	 a Kekszgyár épülete és környezete

23 September, Monday	 site:	 the Biscuit Factory building and its surroundings

	 10:00	 érkezés / arrivals 

	 10:15	 csoportvezetők bemutatkozása - a feladat egyéni 

interpretációja / introduction of team leaders - free 
interpretations of the design task 


	 12:30	 ebéd / lunch 




	 13:30	 csoportvezetők bemutatkozása - a feladat egyéni 
interpretációja / introduction of team leaders - free 
interpretations of the design task


                                              15:00 	 alkotócsoportok kialakítása / forming of the workshop 
teams


                                              16:00	 előadás - bemutató - filmvetítés… / lecture - 
presentation - film…


                                              18:30-	 ismerkedési est teával és harapnivalóval az építész 
Műteremházban / welcome tea party with snacks in 
the Atelier of the Architecture Institute


Szeptember 24. Kedd	 helyszín:	 Építész Műteremház (& a Kekszgyár épülete és 
környezete)


24 September, Tuesday	 site	 Atelier of the Architecture Institute (& the Biscuit 
Factory building and its surroundings)


	 9:00-	 egész napos csoportos alkotómunka / workshop in 
teams - all day long 


Szeptember 25. Szerda	 helyszín:	 a Kekszgyár épülete és környezete

25 September, Wednesday	 site	 the Biscuit Factory building

	 9:00	 a csoportok koncepcióinak bemutatása és értékelése / 

presentations and discussions of the design concepts 
by the teams


	 12:00	 ebéd / lunch 

	 13:00	 a csoportok koncepcióinak bemutatása és értékelése / 

presentations and discussions of the design concepts 
by the teams	 


	 esti program:	 terasz-party a hallgatói RANDOM KLUB 
szervezésében


	 evening program: ’Terrace Party’ organised by the students's 
RANDOM-CLUB


	 18:00 	 nyitás / opening

	 19:00 	 előadás - színház vagy filmvetítés / performance - play 

or movie

	 21:00 	 koncert /concert 


Szeptember 26. Csüt.	 helyszín:	 a Kekszgyár épülete és környezete

26 September, Thursday	 site	 the Biscuit Factory building and its surroundings

	 9:00-	 egész napos csoportos alkotómunka / workshop in 

teams - all day long


Szeptember 27. Péntek	 helyszín:	 a Kekszgyár épülete és környezete

27 September, Friday	 site 	 the Biscuit Factory building and its surroundings

	 9:00-	 csoportos alkotómunka, a projektek és installációk 

építésének befejezése / workshop, finalising the 
building of the projects and installations of the tams


	 15:00	 a csoportok munkáinak bemutatása és értékelése / 
team presentations of the projects, evaluations and 
interpretations


	 

	 este	 elköszönés / szabad program / hazautazás

	 evening	 farewell / free program / departures


Szeptember 28. Szombat	 	 kijelentkezés / hazautazás

28 September, Saturday	 	 checkout / departures


