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GYESÜLÉS 1989-ben
alapította meg a posztgraduális képzést adó
Vándoriskoláját, amelyben eddig közel száz építész
szerzett diplomát.
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ÁNDORISKOLA Makovecz Imre vezetésével
indult szellemi műhely, ahol az építészeti gyakorlatot az
Egyesülés építész, tájépítész irodáiban lehet elsajátítani
szerkesztői, feldolgozói és önálló tervezési feladatokon
keresztül. A vándorépítészek a három éves munkaviszony
ideje alatt elméleti képzéseken (előadások, tervezési
pályázatok, táborok, szakmai kirándulások és elméleti
kutatások) is részt vesznek.
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ÁNDORISKOLA felvételt hirdet
fiatal építészek számára.
Olyan pályakezdők jelentkezését várjuk, akik önálló
tervezőként, vállalkozóként az építészeti tervezést magas
színvonalon, közösségben kívánják művelni. A felvetteket
októbertől alkalmazzuk.
A pályázat részvételi feltétele a feladatkiírás szerinti
tervezési feladat elkészítése és a pályázó fontosabb
munkáit, alkotásait bemutató portfólió beadása valamint a
személyes meghallgatáson való részvétel.
A tervezési feladat kiírása elérhető a Makovecz
Vándoriskola honlapján: www.vandoriskola.hu

elvételi
F
kiírás
A Wekerle telep a múlt század elején, számos kiváló építész (a
Fiatalok) együttes munkájából valósult meg. Hajlamos az ember azt
gondolni, hogy a telep egy tervező keze munkája, holott több mint
egy tucat építész vett részt a típustervek és a tér kidolgozásában.
Ennek ismeretében a terület máig megőrzött karaktere olyan,
mintha kalákában adták volna tovább a gondolatot, ami abban az
időben az építészek számára a népi-nemzeti identitás keresését, és a
historizmus, eklektika elvetésével születő modern építészetet
jelentette. Az akkor még Kispest község területén kezdődő
építkezés a népi építészeti gyökerekre alapozva fogalmazta meg a
hagyományok fontosságát hangsúlyozó, de forradalmian új, máig
érvényes modern gondolatot.
A négy iskolaépület típusterveit Vásárhelyi Dezső készítette. A
felvételi tervezési feladat helyszíne a Zrumeczky-kapu közelében
lévő Kós Károly Általános Iskola udvara. Az épület lépcsőházához
kapcsolódó központi tengelyen található egy látszólag alárendelt
helyzetben lévő kapu, melynek annál nagyobb szerep jut az Iskola
udvarhoz kötődő eseményei (ünnepségek, sportrendezvény,
adománygyűjtés) alkalmával: ilyenkor az összes diák és tanár ezen a
kapun vonul ki és be. A kapu mellett van a kapcsolóhelyiségbe
levezető lépcső, egy alárendelt ajtóval.
A tervezési feladat az „alárendelt” udvari kapu fölé előtető
tervezése, amely illeszkedik az épület adottságaihoz és a
Wekerletelep szellemiségéhez, valamint méltó hangsúlyt ad a
kapu szerepének.
A felvételi kiírással párhuzamosan, ugyanerre a feladatra tervpályázatot hirdettünk a Kós
Károly Egyesülés Vándoriskolásai számára is ugyanazon feltételekkel. A pályázat beadási
határideje egybeesik a felvételi feladat leadásával, így az újonnan felvételt nyert fiatal
építészek azonos eséllyel szerepelnek a pályázat elbírálásakor, lehetőséget kapva, hogy
tervük megvalósulhasson.

Tervezési
feladat:

Készíts tervet az Iskola udvari kapuja fölé elgondolt
előtetőről, ami illeszkedik a funkcióhoz, az iskolához és az
épített környezethez.
A pályázati anyagot a beadás napjáig digitálisan is el kell küldeni
a vandoriskola2019@gmail.com címre!
Feladatkiírás és felmérési rajz letölthető a
www.vandoriskola.hu oldalról.

Beadás

Helyszínrajzként szolgáló rajznak a mellékelt alaprajzban elhelyezett
felülnézet elegendő, az előtető rajzait M=1:25 léptékben kell
elkészíteni oly módon, hogy azokat könnyen körbe lehessen mutatni
(legfeljebb A3 lapokon).
Makett készítése ajánlott, de nem kötelező. Grafikai előadásmód,
műszaki részletezettség szabadon választott.

A pályázatot a beadás napjáig digitálisan is el kell küldeni a
vandoriskola2019@gmail.com címre!

Benyújtandó munkarészek:
- helyszínrajz
- alaprajz
- metszet
- homlokzati nézet
- látványterv
- rövid műszaki leírás

A felvételi beszélgetésen való részvétel feltétele a feladatkiírás szerinti
tervezési feladat elkészítése és a pályázó fontosabb munkáit,
alkotásait bemutató portfólió beadása valamint a személyes
meghallgatáson való megjelenés.

A tervezési helyszín (1192 Budapest, Hungária út. 28.)
közös bejárásának időpontja:
2019. július 9. 10 óra.
Egyéni bejárásra is van lehetőség. Ez esetben időpontot kell
egyeztetni az intézmény titkárságán a (30) 357 9124 számon.

A pályázat és portfólió beadási határideje: 2019. augusztus 30. 16 óra
Helyszín: 1024 Bp., Margit körút 5/a,
Axis Építésziroda

Személyes meghallgatás időpontja:

2019. szeptember 7. 10 óra

Helyszín: 1034 Bp., Makovecz Imre utca 25.
Magyar Művészeti Akadémia terme

Felvételi és pályázati eredményhirdetés:

2019. szeptember 7. 14 óra

A pályázatot elbíráló zsűri tagjai:
Elnök Berencz Ibolya - Kispest főépítésze
Társelnökök
Zuborné Sallai Márta – Kós Károly Általános Iskola igazgatója
Salamin Ferenc – Ybl-díjas építész – a Vándoriskola vezetője
Tagok: Csóka Balázs DLA Pro Architectura díjas építész
Erhardt Gábor Pro Architectura díjas építész
Fábián Rigó Tamás Kós Károly Egyesülés társigazgatója
Füzes András Pro Architectura díjas építész
Tóth Péter DLA Europa Nostra díjas építész
és a felvételin megjelenő KKE mesterek

További információk:
Füzes András - tel.: (70) 238 3342
SALAMIN FERENC

FÁBIÁN RIGÓ TAMÁS
Kós Károly Egyesülés
MAKOVECZ VÁNDORISKOLA

FÜZES ANDRÁS

