KIÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS
A Békés Megyei Építész Kamara a 2015. évi munkatervben szereplő építészeti kiállítást ebben az évben
szeptember hónapban szervezi meg a tagjai munkáiból.
A kiállítás címe, témája:
„Kislakásépítés Békés Megyében”.
A 2000-2014 évben tervezett és megvalósított kislakás építés bemutatása a kamarai tagok munkáiból,
lakó, üdülő és hétvégi házak bemutatásával (4-6 lakásos társasház vagy üdülőegység nagyságrendig).
A kiállítás célja:
1. A megye rendezvényei sorában bemutatni a Békés Megyében élő építészek 2000-2014 években
megvalósult munkáit.
2. A kiállítás kapcsán párbeszédet kezdeményezni az építészet iránt érdeklődő közönséggel.
3. Bemutatkozási lehetőséget adni fiatal alkotók részére.
4. A megrendelők figyelmét felhívni a megyében alkotó építészek tehetségére, bemutatni az
építészeti színvonal alakulását az elmúlt másfél évtized tükrében.
5. A 2006-ban megkezdett, és 2014-ben újra indult sorozat folytatása.
A részvétel feltételei:
1. A kiállításon részt vehet minden építész, aki tervezési jogosultsággal rendelkezik, a bemutatásra
szánt megvalósult, vagy megvalósulásra alkalmas alkotás szerzője, vagy szerzőtársa, a Békés
Megyei Építész kamara tagja, vagy 2000-és 2014 között tagja volt, vagy ugyanezen időszak alatt
a nyilvántartását a kamara végzi illetve végezte.
2. A benyújtott kiállítási anyagokat a megfelelő szakmai színvonal megteremtése érdekében 3 fős
zsűri vizsgálja meg, és dönt a bemutathatóságról.
A kiállítási anyag megjelenítése:
1. Személyenként legalább 1 db - legfeljebb 3 db 70x100 cm méretű álló tablót lehet bemutatni.
2. A tablókat digitális formában kell elkészíteni és PdfA formátumban előállítani. A kamara
titkárságához e-mail-en a bemek.hu@gmail.com címre lehet megküldeni, vagy személyesen
elektronikus adathordozón.
3. A tablókra főként a megvalósult építészeti alkotás fotóit javasoljuk feltenni, de leegyszerűsített
formájú tervi ábrázolás is lehetséges. A tablókon felül 5 cm, alul 8 cm üres sávot kell kihagyni,
ahová az egységes információs adatok kerülnek.
4. A tabló tartalmára vonatkozó információs adatok legalább az alábbiakat tartalmazzák:
• Alkotó neve, építészeti alkotás megnevezése, helye, megvalósulás ideje.
• Fotó az alkotóról
A kiállítási anyagbeadásának végső időpontja:

2015. augusztus 31.

A kiállítás megnyitása, tervezett időtartama: Megnyitó: 2015. október 6. (Építészek Világnapja).
Zárása kb. 2-3 hét után.
A kiállítás pontos helyszínéről később adunk tájékoztatást!
Egyéb információk: A kiállítást a megye több városában is tervezzük bemutatni. A kiállítás
szervezésére 3 fős munkabizottság alakult, további információ tőlük kérhető: Fajzi Tamás (+36/30/2148061), Benedicty Gyula (+36/20/968-0679), és Kvasz György (+36/20/923-2760).

Békéscsaba 2015. május 15.
Kmetykó János
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