
A Garten Studio tájépítész tervezőiroda 2020-ban ünnepelte 25 éves fennállását. 
Ennek kapcsán jelent meg a Tájépítész történetek című kötet, melyben 72 terven 
keresztül 300 oldalon, több mint 400 képpel illusztrálva mutatják be tervezői 
tevékenységüket, és járják be Zubreczki Dáviddal, a könyv írójával a tájépítészet 
univerzumát.
A cég, és a megjelent könyv ünneplésére a KÉK - Kortárs Építészeti Központban 
kerül sor. A rendezvényt a következő estékre szervezett szakmai kerekasztal 
beszélgetések teszik teljessé.

Szerzők, tervezők, társtervezők, megrendelők, kivitelezők találkoznak majd a szakma további képviselőivel, és minden 
tájépítészet iránt érdeklődővel.

Érdekes, személyes molinók, drón videók, infografikák a falon. Bor, szendvicsek, torta az aszta-
lokon. A Garten Studio tervezői a Tájépítész történetek című könyv szerzőjével idézik fel a könyv 
születésének körülményeit, majd együtt ünnepelnek vendégeikkel!

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK

A kerekasztal beszélgetések a Magyar Tájépítészek Szövetsége facebook oldalán 
lesznek elérhetően élő adásként (live stream) .
A helyszínen 20 főt tudunk fogadni. A személyes részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a  e-mailcímen lehet. A részvétel ingyenes.

FONTOS TÁJÉPÍTÉSZETI TÉMÁKBAN

ZÖLD A KÉK-ben

26 ÉVES A GARTEN STUDIO –

A részvétel ingyenes, a rendezvény csak védettségi igazolvány 
bemutatásával, illetve az aktuális járványügyi intézkedések 
betartásával látogatható!

2021 november 25. csütörtök 18.30 - 22.00,
KÉK -Kortárs Építészeti Központ, Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 10-12 

2021. november 26. péntek, 29. hétfő, december 01. szerda 18.30 -20.30,
KÉK -Kortárs Építészeti Központ, Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 10-12 

1 ÉVES A „TÁJÉPÍTÉSZ TÖRTÉNETEK”
( Könyvbemutató afterparty )

Kérdések és válaszok a tervpályázat óta eltelt 5 éves parkfejlesztéssel kapcsolatban. Mi van mögöttünk, mi áll 
előttünk? Mit gondol a parkról a fejlesztő, és mit a Főváros? Hol érnek össze az elképzelések, és vannak-e 
egyáltalán vitás kérdések? Mennyire lehet eltérni egy győztes tervpályázat tartalmától? Hogyan viszonyulunk
a Városliget történeti rétegeihez? Megvitatjuk a főszereplőkkel!

Moderátor:

Kerekasztal vendége:
Házigazdák:

Glázer Attila tájépítész, fotóművész, a kiállítás kurátora,
a Tájépítész Történetek c. könyv szerkesztője
Megyesi Tünde parkfejlesztésért felelős projektvezető, Városliget Zrt.
Vastagh Gabi és Szloszjár György, a projekt vezető tervezői

Városliget – fókuszban a parkrehabilitáció
2021. november 29. hétfő 18.30.-20.30. Kortárs Építészeti Központ, Bartók Béla út 12.2.

A közösség bevonása a tervezés folyamatába nem újkeletű, viszont rendkívül felkapott gondolat manapság.
Mi különböztet meg egymástól egy valódi közösségi tervezést egy „látszat társadalmasítástól”? Hol működik jól 
ez a módszer, és hol nincs keresnivalója? Melyik szakaszban a leghatékonyabb a használók megszólítása? 
Tervpályázat, lakossági fórum, kérdőívezés, közös ötletelés, tulajdonosi szemlélet, a szakértelem értéke,
a moderátor szerepe, „messziről jött ember” – szavak, kifejezések, amik biztosan előkerülnek ezen az estén! 

A közösségi tervezésről közösen a közönséggel
2021. december 1. szerda 18.30.-20.30. Kortárs Építészeti Központ, Bartók Béla út 12.3.

Minden terv végső értelme annak megvalósítása, de nagyon nem mindegy, hogy ez hogyan sikerül! Pláne nem 
mindegy, hogy az átadott mű hogyan fest évekkel az átadás után! Akar-e, képes-e a tájépítész közösség nagyobb 
szerepet vállalni a sikeres kivitelezés és fenntartás folyamatában? A gyenge minőségért a „rossz terv”, vagy
a „mindent leegyszerűsítő” építési vállalkozó, netán a hanyag megrendelő okolható? Hogyan lehet elérni,
hogy a tájépítész tervező döntési jogkörrel bírjon, és adott esetben jóváhagyása nélkül megtagadható legyen
a kivitelező teljesítés igazolása is? Jó példák, rossz gyakorlatok kerülnek elő ezen az estén!

Moderátor:

Kerekasztal vendégei:

Házigazdák:

Glázer Attila tájépítész, fotóművész, a kiállítás kurátora,
a Tájépítész Történetek c. könyv szerkesztője
Grabner Balázs tájépítész tervező és műszaki ellenőr
Ficzere Csaba építőmérnök, műszaki ellenőr, a Városliget parktervezésének
projektmenedzsere
Szabó József kertészmérnök, Green Mérnök Kft., korábbi FŐKERT vezérigazgató 
Steffler István és Szloszjár György tájépítész vezető tervezők

A Tervező szerepe, felelőssége, és lehetőségei a megvalósítás és az üzemeltetés időszakában
2021. november 26. péntek 18.30.-20.30. Kortárs Építészeti Központ, Bartók Béla út 12.1.

Moderátor:
Kerekasztal vendégei:

Házigazdák:

Lukácsházi Gergely a Budapest Dialog társtulajdonosa, kommunikációs szakember
Szemerey Samu építész, urbanista,  Kortárs Építészeti Központ,
Mohácsi Sándor tájépítész, az s73 Tájépítész Iroda vezető tervező tulajdonosa
Szilágyi Anna osztályvezető, Részvételiségi és kutatási osztály,
Budapest Fejlesztési Központ
Tihanyi Dominika tájépítész, az Újirány Tájépítész Kft vezető tervező tulajdonosa
Vastagh Gabi és Szloszjár György, tájépítész vezető tervezők

A könyvbemutató, kiállítás
és kerekasztal beszélgetések támogatója

a Magyar Építész Kamara

konyv@gartenstudio.hu

https://www.facebook.com/tajepiteszek.

További információ: Glázer Attila szervező, info@attilaglazer.com, 30/2869680info@attilaglazer.com


