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BEVEZETŐ

Ezen írás az „Ün itt áll” című - Lendvai 
Gábor és Tihanyi Dominika, az Újirány cso-
port tájépítészei által jegyzett - köztéri 
művészeti projekt amerikai elismerése 
kapcsán születik. Az ASLA (American 
Society of Landscape Architects) által 
évente megrendezett nemzetközi meg-
mérettetésben idén 49 munka került 
díjazásra. Ezek között szerepel a Buda-
pesten, Szegeden és Győrött megvalósí-
tott interaktív orthofotó játék is, melyet 
kommunikáció kategórában talált díja-
zásra méltónak az amerikai zsűri.

Ez az alkalom lehetőséget kínál a díja-
zott munka bemutatása mellett a köztéri 
művészet mai szerepválallásáról, és a 
városi lét lassan két évszázados dilem-
mája kapcsán a városrehabilitációs 
folyamatok szerepváltozásáról bőveb-
ben szólni. Ezen műfajok között felfe-
dezett párhuzam vezet el - a városok 
élhetőbbé tételének szempontrendszere 
mentén - a köztéri művészeti akciók 
városrehabilitációs folyamatokhoz való 
kapcsolódásának lehetséges módjai-
nak kifejtéséhez. A bemutatott elmélet 
gyakorlati megvalósításaként végül a 
Palotanegyed rehabilitációjához kapcso-
lódó akciósor kerül bemutatásra.

KÖZTÉRI MŰVÉSZET 
SZEREPVÁLTOZÁSA

A public art ', vagyis a köztéri művészet, 
legegyszerűbben úgy határozható meg, 
mint a nyilvános térben megjelenő művé-
szet. A nyilvános tér lehet belső és külső, 
illetve szabad tér, amely bárki számára 
elérhető és közfunkciókat lát el. Ennek 
megfelelően a galérián kívül létreho-
zott alkotások legfőbb hozadéka az, hogy

a kultúrát és a művészetet bárki szá-
mára elérhetővé teszik. A köztéri szobrá-
szathoz képest műfaji és tartalmi kötet-
lenség jellemzi. A továbbiakban tárgyalt 
témákhoz kapcsolódva, számos válfaja 
közül a társadalmilag elkötelezett művé-
szetet (socially engaged art, vagy new 
genre public art), emelném ki. Tartalmilag 
az e műfajt képviselő művészeti munkák 
a társadalom által közvetlenül megélt 
tapasztalatokra alapozva biztosítják azt 
a kapcsolódási felületet a mű és a néző 
közt, amely során az alkotások képesek 
ténylegesen megszólítani, illetve akár 
bevonni az embereket az alkotás folya-
matába, mely által a mű valós értelmét 
elnyeri. A kilencvenes évekre már elter-
jedt műfaj művészettörténeti gyökerei 
Walter Benjámin írásaiban, előzményei 
az avantgárd és neoavantgárd művészet 
irányzataiban a hatvanas évek kritikai 
írásaiban illetve a szituacionistáknál lel-
hetők fel, számos elmélet szerint. A tár-
sadalmilag elkötelezett munkák jel-
lemzője a közösségi szerepvállalás, az 
autonóm, individualista művészetfelfo-
gással szemben. E kontextusban a művé-
szeti alkotások szerepe megváltozik: 
közérthetőségre törekednek, társa-
dalmi problémákra reflektálnak, akciók 
és modellek formájában jelennek meg 
a szabad térben, társadalmi kommu-
nikációt generálva. Céljuk a dialógus 
és a kreatív eszmecsere előmozdítása 
a különféle szereplők aktív bevoná-
sával. Ezekben az esetekben a párbe-
széd a műalkotás intergráns részévé 
válik, mely ezáltal egy aktív, gene-
ratív folyamattá alakul. Ennek kapcsán 
alkotja meg Grant H. Kester a dialógusra 
épülő művészet (dialogic art) fogalmát.

Az orthofotó játék is a dialógusra 
épülő köztéri művészeti munkák közé 
sorolható: kétirányú folyamatot indukál,

1. „A reprezentatív jellegű és tradicio-
nálisan értelmezett „köztéri szobrászat” 
fogalmát műfajilag és tartalmilag is kitá-
gító, a 6o-as évek kommunikációs igény-
nyel fellépő társadalmi mozgalmaival 
párhuzamosan kialakuló „galérián kívüli 
művészetre" alkalmazott terminus, mely 
a társadalmi nyilvánosság tereiben és 
annak problémáihoz kötődő, kötetlen 
műfajú, legtöbb esetben helyspecifikus és 
minden esetben kontextusfuggő, a művé-
szek bevonásával, vagy művészek kez-
deményezésre létrejövő, viszont elsődle-
gesen a nem művészet-orientált közön-
ségréteget megcélzó illetve bevonó, s
e közönség felőli visszacsatolás igé-
nyén alapuló tevékenységeket foglalja 
magába. A fogalom a go-es években vált 
bevetté és elterjedné. ” Süvecz Emese 
(www.intermedia.c3./pst/public.html)
2. Dr. Jámbor Imre: Kertépítészeti tér, 
szabad tér, zöld tér, Tájépítészet c. Tudo-
mányos szakmai Folyóirat í.szám, í. 
évfolyam, 2000.
3. Claire Bishop e tekintetben a részvé-
tel és az együttműködés momentumára 
utal. Kessler szerint a megértés, illetve a 
közérthetőségre való törekvés tekinte-
tében. (Bálint Mónika, Köz-tér; Köz-ügy; 
Várostervezési folyamatok és public 
art, Bálint Mónika, Kálmán Rita, Pólyák 
Levente, Katarina Sevic, Köztes terek, 
IMPEX - Kortárs Művészeti szolgáltató, 
Budapest, 2008.)
4. Sí csoport: A látványelvű kapitaliz-
mus, a jóléti társadalom diadalmenete 
ellen látványosan és radikálisan fellépő 
csoport. A Szituacionalista Internacioná- 
lét a Lettrista Internacionálé egy része,
a COBRA csoport alapítja meg ígyy-ben.
A mozgalom fő terméke az általa kiadott 
folyóiratok. A folyóiratok főszerkesztője 
Guy Debord. (Erhardt Miklós, A Fordító 
utószava, p. 152. in: Guy Debord, A spek-
tákulum társadalma, Balassi kiadó - BAE 
Tartóshullám, Budapest, 2006)
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i .  kép „Ön itt áll!" c. 
Orthofotó játék, 
Nyugati téri aluljáró, 
Budapest /
„You Are Here!” 
Interactive /Hopping 
Project, Nyugati 
Station Underpass, 
Budapest
Fo t ó : Sz o h r  Gá b o r

2. kép „Ön itt áll!” c. 
Orthofotó játék, 
Megyeháza tér, Győr 
/  „You Are Here!" 
Interactive  /Hopping 
Project, M egyeháza tér, 
Győr
Fo t ó : Tih a n y i 
Do m in ik a

3. kép „Ön itt áll!” 
c. Orthofotó játék, 
Nyugati téri aluljáró, 
Budapest /  „You Are 
Here!" Interactive 
Mapping Project, 
Nyugati Station 
Underpass, Budapest 
Fo t ó : Mu s z b e k  
J o h a n n a

ahol a néző aktív részvétele szükséges 
a munka kibontásához, kiteljesülésé-
hez, tehát jelentős társadalmi aktivitást 
igényel. Sok más dialogikus munkához 
hasonlóan olyan teret nyit, ahol az embe-
rek megszabadulhatnak a rájuk nehe-
zedő szerepektől és kötelezettségektől, 
új és előre nem látott módokon lépve 
egymással kapcsolatba. Célja „szabad” 
tereket alkotni a fogyasztói terekben,6 
olyan konstruált szituáció létrehozásá-
val, mely mentén előidézhetők ad-hoc 
közösségeket szolgáló térélmények.

ORTHOFOTÓ JÁTÉK

Az „Ön itt áll!” című orthofotó játék a 
főváros Atlantisz programjának keretén 
belül került megvalósításra, 2004-ben.
A program a budapesti közterek meg-
újításához kapcsolódva olyan köztéri 
alkotásokat hivatott támogatni, melyek 
felhívják a figyelmet a közösségi hely-
színek rejtett, eddig ki nem használt 
lehetőségeire, és a városlakókat meg-
szólító, kreatív megoldásokat keres-
nek a városi környezet formálására.
A pályázati kiírás a Nyugati téri aluljá-
róban elhelyezendő, a klasszikus köz-
téri szobrokkal szemben kétirányú kom-
munikációra épülő - tehát nem csak 
szemlélhető, hanem megszólítható - 
alkotások igényét fogalmazta meg.7

Erre a kiírásra reflektált az „Ön itt 
áll” című, interakcióra invitáló köztéri 
művészeti alkotás, mely három hónapig 
volt látható a Nyugati téri aluljáróban.
A Budapestről készült 360 m2-es, színes 
fotó megállásra, illetve folyamatos 
barangolásra késztette a járókelőket, 
hatása olyan volt, mintha repülőgépről 
szemlélnék a várost. A megváltozott 
hangulatú helyszín képes volt idegen,

eltérő társadalmi hátterű emberek egy-
máshoz fűződő viszonyát teljesen meg-
változni. Az emberek mosolyogva, egy 
közös élmény részeseként csodálták 
és fedezték fel városukat. Az élmények 
hatására, a felszabadult légkörben infor-
mációt cseréltek egymással, segítettek 
egymásnak a tájékozódásban, amely 
viszonylag nehéznek bizonyult az utca-
nevek hiánya miatt. Együtt keresték 
és jelölték meg a kihelyezett matricák 
segítségével otthonukat, iskoláikat, ked-
venc helyeiket, a városban szerintük fej-
lesztésre szoruló területek helyszíneit.
A matricázás lehetőséget teremtett az 
emberek számára kifejezésre juttatni 
városukkal kapcsolatos érzelmeiket, 
ami a városvezetés számára is hasznos 
információt hordozott. Az emberek véle-
ménye egy pár nap leforgása alatt egy-
értelműen és szemléletesen kirajzoló-
dott az orthofotó területén. Ilyenformán 
a játék a közvélemény kutatás egy alter-
natív formájaként is értelmezhető volt.

A projekt sikeressége több módon is 
mérhető. Az egyik a személyes tapaszta-
lati út, mely során egyértelműen érez-
hető volt az orthofotó területén egy-
fajta más állapot: nyitottság az emberek 
részéről mind a projekt felé (a folyama-
tos használat során nem került megron-
gálásra) mind egymás iránt. Az inter-
akcióra való nyitottságot az a 18 000 db 
kihelyezett matrica igazolta, mely meg-
közelítőleg 3 nap alatt már az orthofotó 
felületét színesítette. Az emberek kreatív 
hozzáállását pedig a matricákból kira-
kott alakzatok mutatták.

Ezen megfigyelések összessége alátá-
masztja az ilyen típusú művészeti alko-
tások létjogosultságát. Reményeink sze-
rint az ilyen típusú valós térben megélt 
események rámutatnak a szabadidő 
aktív társas élményének alternatívájára

4. kép „Ön itt áll!” 
c. Orthofotó játék, 
Megyeháza tér, Győr 
/  „You Are Here!” 
Interactive Mapping 
Project, Megyeháza tér, 
Győr
Fo t ó : Tih a n y i 
Do m in ik a

5. Bálint Mónika, Köz-tér; Köz-ügy; 
Várostervezési folyamatok és public 
art, Bálint Mónika, Kálmán Rita, Pólyák 
Levente, Katarina Sevic, Köztes terek, 
IMPEX - Kortárs Művészeti szolgáltató, 
Budapest, 2008.
6. Nicolaus Bourriaud nyomán, 
Relational Aesthetics, Lespresses du 
reél, igg8/2002.
7. A Budapesti minta után a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus által, 2007- 
ben, vidéki városokra kiírt public art 
pályázatán további két helyszínen került 
a munka megvalósításra, a győri Megye-
háza téren (100 m2), illetve Szegeden az 
Aradi vértanúk terén (100 m 2).

56



a magányos, izolált tevékenységgel 
szemben. Az orthofotó 'játék' valójában 
egy kísérlet. Segítségével egy olyan 
atmoszférát modellezhettünk, mely azt 
az állapotot mutatja be, amikor a tér 
minőségi tágulása által a mindennapi lét 
pozitív töltettel társul. Maga az orthofotó 
olyan segédeszközként értelmezhető, ami 
idegenek közt kommunikációt indukál, 
melynek eredményeképpen felszabadult, 
otthonos légkör alakul ki. Ez egyben leké-
pezi azt a városi hangulatot, mely a nyi-
tott társadalom térbeli kivetülése.

A VÁROSREHABILITÁCIÓS 
FOLYAMATOK SZEREPVÁLTOZÁSA

A városi mindennapokra áttérve Georg 
Símmel már a 20. század elején, a Die 
Grosstadt und das Geistesleben (1903) 
című írásában a városi összetettség által 
generált, megváltozott emberi viszony-
latokra hívja fel a figyelmet, miszerint a 
változásoknak köszönhetően új társa-
dalmi kötelékek jönnek létre és ennek

hatásaként, az emberek kénytelenek 
egymás felé új attitűdöket kialakítani.
A modern város átalakítja az embere-
ket, az időhöz és térhez fűződő viszo-
nyukat megváltoztatva felborítja a sza-
badság és létezés alapvető fogalmainak 
értelmét. Ez a modernizáció által gene-
rált, már lassan másfél évszázados felve-
tés3 akkori és mai aktualitása megkér-
dőjelezhetetlen. A teljes elidegenedés 
víziója újra és újra felmerül, mint bal-
jós kép. Ezt megelőzendő, az összefo-
gást erősítő, közösségeket teremtő plat-
formok kialakítására van szükség. Ilyen 
közösségi platform maga a szabad tér, 
amely a demokráciának azt a fajtáját hir-
deti, amely a diverziót erősíti, és amely a 
fizikai és pszichikai jólét alapját képezi.

Ez az alapvető gondolat az, amely 
a 19. század közepén városaink struk-
turális átalakítását megalapozta, és 
városi közparkjainkat, mint a társadalmi 
interakció tereit létrehozta. Hasonlóan 
a 19. század végi szemléletbeli válto-
zásokhoz, a 20-21. századforduló kör-
nyékén is hasonló paradigmaváltást

8. Meglepő módon, az úgymond fogyasz-
tói társadalom kialakulásának jelensége 
már az íg. század közepén a városi lét 
dilemmájára irányítja számos gondol-
kodó figyelmét. Walter Benjámin figye-
lemfelkeltő, olykor színpadias akciói 
(pl. a lassú életet szimbolizáló teknős-
béka sétáltatás a párizsi utcákon) kife-
jezik kritikai attitűdjét a modem városi 
élet uniformitása, gyorsassága és ano-
nimitása, azaz a kapitalista társada-
lom cél- és haszonelvűsége iránt. Az 
indusztrializáció által generált társa-
dalmi és gazdasági változások szerinte 
a művésztől megkövetelik, hogy a metro-
polisz forgatagába vetve magát a „járda 
botanikusává váljon".
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tapasztalhatunk, amelynek gyökerei nyu-
gaton az 1960-as években keresendőek, 
melyet a globalizációs, urbanisztikai, és 
ökológiai tendenciák határoznak meg."
A helyi lakosság érdekeit figyelembe 
vevő, érzékenyebb rehabilitációs model-
lek kidolgozása a go-es évekig várat 
magára. Az ilyen új szemléletű metodikát 
integrált városrehabilitációnak hívják. 
Lényege az összefüggő rendszerekben 
való gondolkodás, ahol egy időben zajlik 
a fizikai rehabilitáció a társadalmi, gaz-
dasági, kulturális fejlesztésekkel, ahol a 
helyi közösségek aktívan részt vesznek a 
megújítás folyamatában.

Ma az általánosan elfogadott vélemény 
az, hogy ez az út vezethet a városok rene-
szánszához. A világ számos pontján meg-
valósult, új elméleti alapokon nyugvó 
rehabilitációk sora bizonyítja, hogy ez 
a nyitott rendszerben gondolkodó mód-
szer valóban meghozza eredményét és 
előrevetíti a 21. századra azt a módszert 
a városfejlesztésben, mely a helyi értékek 
fejlesztésén alapul, és felismeri, hogy a 
politikai, gazdasági, társadalmi, fizikai

és pszichológiai stabilitás alapja az erős 
közösségek meglétében rejlik.'

A KÖZTÉRI MŰVÉSZET 
REHABILITÁCIÓS FOLYAMATOKBA 
VALÓ INTEGRÁLÁSÁNAK ELMÉLETE

Amint láthatjuk, az integrált 
városrehabilitációs folyamatok és az 
új, társadalmilag elkötelezett művé-
szeti kezdeményezések fontos jellem-
zője a felhasználók aktív bevonása a ter-
vezési/alkotási folyamatokba. Lénye-
gében mindkettő a széttöredezett 
emberi viszonyrendszerek rekonstru-
álására törekszik. Ezek megszűnése a 
városok fejlődésével járó, felgyorsult 
életmódra és a nagycsaládok felbomlása 
által kialakult új típusú, izolált szom-
szédsági viszonyok hatására vezethető 
vissza. A következőekben bemutatan- 
dóak szerint a public art akciókat, mint 
a városi átalakulási folyamatokat kiegé-
szítő és azzal összefonódó képződmé-
nyeket programozottan be lehet építeni

9. Amerikai vonatkozásban többek közt 
Jane Jacobs, Lawrence Halprin mun-
kásságára gondolva. Deák Ildikó, A 
városrehabilitáciá új útjai, Új magyar épí-
tőművészet melléklete (Utóirat), Buda-
pest., Gyorsjelentés kiadó, 2004/6. Sheila 
Harvey, Ken Fieldhouse, The Cultured 
Landscape, Designing the environment 
in the 2ist century, Routledge, New York, 
2005.
10. Hopkins John, Music-makers and 
the dreamers of dreams, p.50 in: Sheila 
Harvey, Ken Fieldhouse, The Cultured 
Landscape, Designing the environment 
in the 2ist century, Routledge, New York, 
2005.
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5- kép Szélfútta 
idézetek a 
Palotanegyedben, 
BME alkotóhét /  
Quotations on the  
pavings o f  
Palotanegyed, by 
a rch itea  students of 
BME
F o t ó :  H ü t t l S a c i , 

2 0 0 9 .

6. kép Tükrös játék 
a Palotanegyedben, 
BME alkotóhét /  
Adirror Installations, in 
the Steets o f 
Palotanegyed, by 
architect students o f 
BME
F o t ó :  S o m o g y i  

B á l i n t ,  2 0 0 9 .

7. kép Palotanegyed 
felfestés, a 
rehabilitáció 
területét kijelölő 
minták /  
Paltotanegyed 
repaintings, patterns 
mark  out the  
rehabilitation  site 
F o t ó : L á s z l ó  G e r g ő

az átalakításba, a figyelemfelkeltés és 
társadalmi aktivitás, valamint a kommu-
nikáció beindítását megcélozva, előse-
gítve az előzőekben említett izolált álla-
potok feloldását. A public art akciók tar-
talmi kidolgozásukkal, szisztematikus 
felépítésükkel és ütemezésükkel a meg-
újítás folyamatába integrálva, egy adott 
rehabilitáció szerves részét képezhetik.

A mindennapok tapasztalatával ellen-
tétben, az egymástól függetlenül létre-
jövő ideiglenes köztéri művészeti pro-
jektek, valamint a különféle felmérések 
mind azt bizonyítják, hogy az emberek 
nagy százaléka nyitott egy közösen kitű-
zött cél eléréséhez szükséges aktív rész-
vételre. Erre épül az elmélet, miszerint 
kisléptékű köztéri akciók megteremthe-
tik azt a lehetőséget, melynek köszönhe-
tően az emberek közti kommunikáció és 
a szerveződések elindulhatnak, akár egy 
egész városrész megújítása/regenerálása 
kapcsán. Az akciók a terület mélyebb 
megismerését, a lokális értékek felku-
tatását, és annak megjelenési formái-
nak megfogalmazását teszik lehetővé,

egyben érdekeltté téve az átalakulás 
folyamatában a helyi lakosságot. A reha-
bilitáció ezen kiegészítő eleme a folya-
matos visszacsatolások által egy belső 
megújulás terét és idejét teremti meg.

A PALOTANEGYED REHABILITÁCIÓJÁT 
KIEGÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI AKCIÓSOR

A Rév 8 Zrt. és az Újirány csoport együtt-
működésében a Palotanegyed integrált 
rehabilitációja esetén a fenti elmélet gya-
korlati megvalósulásának első kísérleti 
szakasza zajlik. A rehabilitációt kiegé-
szítő művészeti akciósor fő célkitűzése 
a negyed valós arculatának megterem-
tése, egy stabil térbeli rácsrendszerhez 
hasonló hálózati kapcsolatrendszer 
kialakításán keresztül, mely a művészeti 
akciók során jön létre az abban részt-
vevő emberek közt. Ennek szerves hoza- 
déka a helyi tudás alapján kialakított 
fizikai arculat. így elmondható, hogy a 
kötődést erősítő és a lokális érékeket 
felszínre hozó akciósor célja kettős:

11. Kérdőív „Európa Belvárosa Buda-
pest", Palotanegyed városrehabilitációs 
Program megvalósításához; Kérdőív a 
Belsőudvar program megvalósításához
12. A Palotanegyed területét a pesti 
városszerkezetet meghatározó sugár-
utak (Üllői út, Rákóczi út) és a gyűrűs 
nyomvonalak (József körút, Múzeum 
körút) jelölik ki. (Rév8 Zrt. Európa bel-
városa, Megvalósíthatósági tanulmány: 
Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, 
Budapest, 2007.)
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8 és 9. kép
Belsőudvar Program, 
Palotanegyed /  Inner 
court Program, 
Palotanegyed 
F o t ó :  K o c s i s  

Z o l t á n ,  2 0 0 9 .

- Társadalmi vonatkozásában olyan 
kommunikációs felületet teremt a 
rehabilitációval szoros összefüggésben, 
mely a helyi értékekre, illetve 
potenciálokra irányítja a figyelmet, és 
ezek kapcsán aktivizálja a lakosságot.
- Fizikai vonatkozásában a különféle 
városarculati elemek meghatározására 
törekszik. Az akciók segíthetnek 
meglévő struktúrákat újraértelmezni, 
azokat megtartva új gondolati síkon 
azokat kiegészíteni, kiteljesíteni, 
felerősítve láttatni.

A kettős cél kirajzolja a Palotanegyed 
arculatának irányvonalát, mely egy 
„élő galéria” képében kerülhet megfo-
galmazásra. Az akciók e központi gon-
dolat mentén kerülnek kidolgozásra.

Az akciósor két fő csoportra bontható: 
a mikro- és a makro projektekre.

A mikro projektek a magánterüle-
teket érintő pontszerű beavatkozások. 
Erre példa a belsőudvar program, mely 
a bérházak belső udvarainak megújí-
tásában aktivizálja a helyi lakókat.
A program során a kiválasztott bérházak

belső udvara és a kapuzata kerül átala-
kításra, installáció jelleggel, lemodel-
lezve az udvarok kiaknázatlan poten-
ciálját, a közösségi térhasználatot ille-
tőleg. Az önkormányzati támogatás 
fejében a lakóközösség aktív részvétele 
szükséges: részt vállalni az átalakítás 
folyamatában a koncepcióalkotástól a 
megvalósulásig. A cél, olyan közösségi 
térré alakítani a belső udvarokat, ahol a 
lakók a mindennapokat színesítve saját 
közösségi eseményeket tudnak lebonyo-
lítani, élő helyszínné téve a közös, addig 
inaktív területet. Ennek fontossága a 
működő lakóközösségek rekonstruálá-
sában rejlik, mely a befogadó társadalmi 
közeg egyik miniatűr pillére. E program 
hosszútávú működtetése során a pont-
szerű beavatkozások összessége olyan 
alapokat teremthet, mely a helyi erők 
gyökerének tekinthető, és a mélyebb vál-
tozás lehetőségét garantálja.



A makro projektek csoportja azt a köz-
területi akciósort takarja, mely ’hard’ 
és ’szoft’ elemekre bontható. A ’hard’ 
elemek csoportjába azon akciók tar-
toznak, melyek a végleges arculati 
elemek kialakítását modellezik le művé-
szeti eszközökkel. Ennek első elemeként 
egy monologikus munka került megva-
lósításra. Az akció során a Palotanegyed, 
mint rehabilitációs terület valós térben 
történő kijelölése került megvalósí-
tásra, egyszerű street-art eszközökkel.
Az akció eredményeképpen egy virág- 
minta véletlenszerű megjelenése díszíti 
a járdákat a városrészben. Az aszfaltra 
festett tapétaminta csatornafedők, par-
kolósávok, repedések által generált téri 
helyzetekre reagál, kiegészítve azokat 
átértelmezett képeket hoz létre a járdák 
felületén. így válik például egy csator-
nafedőből keretbe foglalt kép. A terü-
leten végighaladva mindig újabb és 
újabb formációkat fedezhetünk fel, 
melyek megállásra késztetnek. Ez egy-
fajta városi játék, ahol az újabb képeket 
várva az otthonosság érzetét élhetjük

meg a projekt személyes hangvétele 
kapcsán. A Palotanegyed szó a kelet-
kezett képekbe komponálva került fel-
festésre, így egyértelművé téve a fel-
festések célját13. A felmérések szerint 
ennek hatásaként a Palotanegyed terü-
letét számos esetben a minták segít-
ségével azonosították be az emberek.
Az akció folytatásaként másodéves épí-
tészhallgatók - a BME alkotóhete alatt 
készített - munkái kerültek megvalósí-
tásra a területen. A szél tematikára és a 
helyi mélyebb kulturális értékekre ref-
lektálva, Krúdy Gyulától tipikusan pesti 
témájú „szélfútta idézetek” kerültek 
felfestésre a járdák aszfaltfelületeire. 
Továbbá tükörinstallációk kerültek kihe-
lyezésre a műemléki érékeket tükrözve. 
A köztéri akciók sora folytatódik az elkö-
vetkező másfél év folyamán, a tervek sze-
rint a továbbiakban a kávézó- és bolttu-
lajdonosok, valamint a helyi lakók aktív 
bevonásával, a Palotanegyed területét 
valóban élő galériává alakítva, a külső 
látogatók számára újabb és újabb meg-
lepetéseket tartogatva. A ’szoft’ elemek

13. A projektben részt vettek: Gál Béla, 
Tibor Tamás, Tihanyi Dominika, Vass- 
Eysen Áron
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csoportjába azon akciók tartoznak, 
melyek eseményszerűek. Ezek köztéri 
kulturális programok, az idős korosz-
tályt megcélzó események, a boltokkal 
közösen indított akciók, tematikus 
piacok, illetve helyi szépítő akciók. Ezek 
mind a helyi adottságokra épülő, a régi 
hagyományokat kortárs szellemben fel-
karoló, köztérhasználatot generáló ren-
dezvények.

Ebben az összetett folyamatban elen-
gedhetetlen az önkormányzat aktív 
szerepe, mely egyfajta kapaszkodót 
jelenthet az önállóan nehezen szer-
veződő közösségek számára, így egy 
adott cél érdekében előrelépési felületet 
biztosít az embereknek. A fentiekben 
vázolt kísérlet olyan lehetőségeket rejt 
magában, mely egy speciálisan magyar 
helyzetre érzékenyen reagálva építi fel 
azt a tervezésmetodikát, mely mentén 
az adott budapesti városrész arculati 
identitása aprólékos munkával, de nagy 
pontossággal meghatározható lehet. Ez
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lehetőséget teremt felszínre hozni és 
erősíteni a helyi potenciálokat, annak 
érdekében, hogy városrészek a globali-
zálódó világ lokális értékekre alapozott 
versenyében megfelelően helyt tudjanak 
állni.

A fentiekben bemutatott elméletek 
és gyakorlati próbálkozások azt a hitet 
hivatottak alátámasztani - és kis lépték-
ben bizonyítani -, mely szerint a jelenlegi 
izolált állapotok felodhatóak és alap-
kövei lehetnek a nyitott, befogadó és 
együttműködő társadalom kialakulásá-
nak. 1 Ezen munkák lényegében a szabad 
terek közösségteremtő szerepét próbál-
ják művészeti eszközökkel modellezni, 
annak fontosságára irányítva a figyel-
met. ®
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CREATIVE STRATEGIES AND STREET ART 
IN THE PROCESS OF URBAN RENEWAL - 
MODELLING THE SOCIAL 
COHESION ROLE OF URBAN OPEN SPACES

The American Society of Landscape Architects has 
awarded 49 projects this year. Receiving Honor 
Award in communication category - as the only 
Hungárián Project - is the Interactive Mapping 
Project, the work of Gábor Lendvai and Dominika 
Tihanyi, landscape architects of Újirány Group.

This occasion gives the opportunity to present 
the project in detail. It alsó gives a chance to deal 
with the broader urban context of the project, 
dealing with the theme of changes taking piacé 
in the field of public art and urban rehabilitation 
methodoligies. The parallel drawn between 
the evolvement of the two fields leads to the 
presentation of a method that interweaves pubilc 
art projects intő the process of rehabilitation, 
which is now being realized in the case of the 
rehabilitation process of Palotanegyed.

Changes conceming the role of public artworks 
can be clearly defrned since the ’8o-s, when a 
new form of art, the socially engaged art, starts 
to arise. The role of these artworks shift from 
self expressive acts to actions and models of 
communal spirit. The roots of community-based 
art projects can be traced back to the writings 
of Walter Benjámin and Bertold Brecht, the 
premises can be seen in the avantgards and the 
neoavantgards, critical writings of the ’6o-s, and 
the situationalists - as defrned by Claire Bishop. 
The social context of these works can be summed 
up in their aim to enhance social communication, 
to open discussion and dialogue. Opposed to 

object making the projects are more performative 
and process based in approach. In this context 
this uprising artform is defrned as dialogic art 
by Grant H. Kester, where the dialóg actually 
becomes an integrál part of the artwork itself.

It can be said that the Interactive Mapping 
Project is such a dialogic experiment. The 
artwork was the winning entry in a public art 
competition that created temporary interactive 
art installations placed on the floor of the huh 
and in two other cities outside Budapest. With 
the help of the game people were invited to take 
part in a playíul experience conceming their 
city, and their actual surroundings. During the 3 
months period oftime Nyugati Station underpass 

was temporarily converted intő a public fomm 
where the State of the city was discussed among 
its citizens. It became a piacé where social,

ethnic, and economic boundaries were erased 
and people came together to share stories and 
ideas about the city in which they live. On the 
large surface of the orthophoto people were alsó 

able to mark their homes, most liked places and 
places to be developed, with the help of stickers. 
Over time, the map was transformed from a simple 
orthophoto intő a multi-dimensional model that 
represented how people viewed the city. Pattems 
began to emerge as certain places accumulated 
more labels than others. In this sense the 
Interactive Mapping Project can be interpreted 
as an altemative form of public research.

Such changes -as in the public art sphere- 
can be alsó seen in the evolvement of the 
rehabilitation methologies. Starting as early as 
in the 19Ü1 century, the question of modem city 
altering people’s relations is still an actual one. 
This thought lead to quite a sum of new theories 
that deal with the dilemma of city development: 
eg. the participation models of the ’6o-s or the 
critical writings and acts of the situationalists, 
bút these ideas were never truely incorporated 
on higher levels of city planning. Nevertheless 
by the ’go-s it has become clear that the 
physical improvement of cities does nőt draw 
the longterm welfare of the city quarters. It has 
alsó become clear that sustainable development 
cannot be managed without the participation 
and knowledge of local citizens. Due to this 
enlightment new strategies had to be set up in 

the course of rehabilitational issues. The new 
Solutions integrate cultural, economic, social 
development in the course of rehabililation 
dealing with all as one corporate system. This is 
why it is called integrated rehabilitation, which 
alsó strengthens local identity garanteeing 
longterm changes. The approach emphasises 
the regeneration of life in urban areas.

This is the area where the fields of public 
art and rehabilitational processes meet: both 
sharing the idea to generate better quality life in 
the open spaces of cities. In our beleif with the 
appropriate content, systematic build-up, and 
with the detailed phasing of public artworks, 
they can be integrated intő the rehabilitation 
process of city areas. In this context the chain of 
public art events become an active, integrál part 
ofthe regeneration process, acting as surfaces 
enhancing communication, and social activity.

In the cooperation of Rév8 Zrt. and Újirány 
Group the method is now pút intő practice in 
the case ofthe rehabilitation of Palotanegyed, 
situated in the 8**1 district of Budapest. The aim

of integrating public artworks in the procedure 
is to find the image of the citypart mentioned 
above, upon local knowledge that is added by 
local people involved in the projects. In order to 

activate people in the process we aim to create 
communicational platforms that draw attention 
to local values and potentials. Platforms that 
enhance communication between local people 

to share local knowledge, in order to create a 
stabil network of citizens taking active part in 
changing their surroundings, both in mentái and 
in physical sense. The art projects/events focus 
on both the privately owned public spaces, hke 
the inner courts of houses (micro projects), or the 
public spaces owned by the city: streets, squares 
(macro projects). Micro projects aim to transform 
the inner courts of houses intő community places. 
The people living in the buildings are involved 
in the act írom the planning phase up to the 
executional part ofthe renewance creating the 
sense of belonging. The macro projects consist 
of a chain of public art projects and events in 
strong connection with each other. Their aim is to 
focus attention on the local heritage of the piacé, 
creating surfaces through which communication 
between people can be generated. The first project 
realized is one that uses simple Street art tools. A 
pattem is painted on the asphalt surfaces of the 
Street creating pictures. The patters mark out 
the Palotanegyed rehabilitation site so people 
can actually leam in reál time and space where 
the changes will arise. The next realized project 
drew attention to the local cultural context of 
the area. Quotations of a well-known Hungárián 
writer, Gyula Krúdy, were painted on the surface 
of the asphalt randomly in contextual connection 
with Pest. Mirror installations were alsó placed 
on the walkways, reflecting monumentally 
protected statues, building-parts. The upcoming 
projects and events will eventually hívőivé local 
shopkeepers and dwellers in the process, which in 
the next years will tűm the streets of Palotanegyed 
intő an ever evolving, interactive gallery.

Refering to Félix Guattari, we béléivé that 
the above mentioned microscopic attempts - 
although seemingly illusory - meet their aim at 
transforming society step-by-step by focusing 
attention on the creation of local neighbourhood 
communities. The projects try to create and model 
the possible meanings of open spaces that can 
be defrned as community places, the places of 
inclusivity. ®
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