KÉKXTOLDY
Város. Építészet.

Ezzel mi van?

hogyan nézd a várost #budapesttecsodás
hogyan kutass #googleismyfriend
hogyan értsd a várost #wow
hogyan prezentálj szóban #magyarázokésjólcsinálom
hogyan prezentálj vizuálisan #szexippt

adás
itóelő
Nyelőadás
x február
(új időpont!)

(Pontos
hamarosan!)
hétfő 13:00
cius 18.
. márdátum
2019
Fizika előadó

Vízivárosi séta

városi séta x március
2019. március 22. péntek 13:00
Találkozó az épület előtt

workshop x április

véglegesítés x május

Mi az a KÉK?

Mennyi időmbe kerül?

A Kortárs Építészeti Központ - KÉK új projektet
indít gimnáziumokkal karöltve. A KÉK egy szakmai szervezet, ahol az épített környezet és a
városi kultúra népszerűsítése a missziónk. Építészek, tájépítészek, szociológusok, művészettörténészek és kulturális menedzserek szerveznek
számos építészeti programot egész évben: filmnapokat, Budapest100-at, közösségi kerteket,
konferenciákat, előadásokat és városi sétákat is.
Lelkesen és elkötelezetten foglalkozunk mindennel,
ami építészet!

A félév során hat alkalommal találkozunk:
1. event: 90 perc előadás: Budapest, város, építészet, városi séta (a Te feladatod: ne aludj be!)
2. event: 120 perc városi séta a gimnázium környékén, amit mi vezetünk (a Te feladatod: gyere el!)
3. event: 60 perc workshop: témaválasztás, kutatásmódszertan, ilyenek (feladat: egy épületről
párban összegyűjteni egy bemutatható mennyiségű anyagot a következő alkalomra.)
4. event: 60 perc összegyúrjuk egy sétává, amit
gyűjtöttetek (feladat: utolsó simítások. Maximum.)
5. event: 120 perc megcsináljátok a sétát!
6. event: 60+ perc záróbuli a KÉK projektgalériájában

Mi lesz ez?
Egy város megismerésére az egyik legjobb műfaj
egy jó séta. Bárhol a világon. Akár itt, Budapesten is. Megmutatjuk Nektek, hogy egy építész /
urbanista milyen szemmel nézi a környezetet,
amit minden nap láttok és használtok - mi az,
amit mi most értékesnek tartunk, és főleg: miért?
Pár jó beszélgetés, workshop és egy kis kutatás
során rávezetünk Titeket, hogy hogyan értsétek, elemezzétek, értékeljétek és kritizáljátok a
környezetet, ami elkerülhetetlenül befolyásolja a
mindennapjaitokat. Ezek után segítünk nektek
összeállítani egy városi sétát egy közösen választott témában, közben pedig beszélgetünk majd
kutatásról, prezentálásról, elemzésről, építészetről,
környezetkultúráról.

a Ti sétátok x május

Nézzétek meg mennyi projektet csinálunk a KÉK-ben a kek.org.hu oldalon, és kövessétek a KÉK-et
facebookon itt: www.facebook.com/KortarsEpiteszetiKozpont, és instán itt: kek_centre
Ha kérdésetek van nyugodtan keressetek a janos.klaniczay@kek.org.hu címen!

Kik fognak okoskodni?
Alkalmanként más szakértőket fogunk meghívni. Tartanak előadásokat építészek, urbanisták, a
városi sétákat a KÉK csapata fogja vezetni, kutatásról művészettörténész mesél. De a végeredmény a Ti vezetésetekkel fog kialakulni, mi csak
segíteni fogunk benne.

Miért tartjuk ezt
fontosnak?
Városlakók vagyunk, az épített környezet meghatározza mindennapjainkat. Ezért kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy ennek az értése ugyanúgy az általános műveltséghez tartozzon, mint az
Ady-összes, hogy amikor a környezetet befolyásoló kérdésekben kell döntést hozni, jó döntések
szülessenek. Ráadásul Budapest egy igazi csoda!
Érdemes tudni, hogy miért. És ha Budapestet tudod más szemmel nézni, bárhol jársz a világon,
mindent más szemmel nézel majd.

