
tézisfüzet #00
1. tézis: Kulcsfontosságú, hogy a TÉMA érdekes és konstruktív legyen. Pontosan kell deklarálni a határait attól
függetlenül mennyire tág kérdést vizsgálunk, legyen az konkrét tervezési vagy elméleti feladat.

2. tézis: A SZERVEZÉS során elengedhetetlen egy szigorú menetrend kitalálása, és betartása. Külföldi helyszín
kapcsán érdemes a helyi viszonyokat alaposabban ismerő rendezvényszervező, vagy kulturális programokat
bonyolító irodával felvenni a kapcsolatot. Meghatározó az eredmények minél szélesebb körű bemutatása,
melyhez a média rendelkezésére bocsátandó anyagot már a workshop előtt el kell kezdeni összeállítani.

3. tézis: A workshopok IDŐBEOSZTÁSA meghatározó. Az első pár nap a téma megfogalmazásával, a probléma
felvetésével, a helyszín megismerésével telik. Délelőttönként neves és elismert előadók információáradatot
zúdítanak a hallgatóságra. Ez elsőre túlzásnak tűnik, de a délutáni, vagy az előadásokat követő másnapi
helyszínbejárásokon a külföldi hallgatókban is kezd összeállni a kép.
Ezt követi a csapatalkotás, hogy a hallgatók együtt tudjanak dolgozni. Lehetőséget kell biztosítani kreatív
kikapcsolódásra, illetve a csapattagoknak arra, hogy jobban megismerhessék egymást.
Az utolsó pár napban felpörög a munka operatív része, melynek csúcspontját a prezentáció jelenti.

4. tézis: Nélkülözhetetlenek a profi ELŐADÓK. Elismert szakembereket kell meghívni a prezentációk
megtartására. Szélesíti a perspektívát, ha diverz módon a workshop témájának határterületeivel foglalkozó
szakembereket is az asztalhoz ültetünk. Színesítik a képet, eltérő gondolkodásmódjuk újabb távlatokat nyit.

5. tézis: A workshopok csapatainak ideális létszáma 5 plusz-mínusz 1 fő. Előny, ha a tagok különböző
országokból érkeznek, de mindig van köztük legalább egy fő, aki hazai, és jó helyi ismerettel rendelkezik.

Megállapításaimat a következő workshopok kapcsán teszem:

STRABAG  2006 Bécs
EASA006  2006 Budapest
workshop07  2007 Pécs-Braunschweig
BASE II Lodz  2008 Lodz
Budapesti fürdők 2008 Budapest
Temporary City 2008 Duisburg
GMC workshow 2009 Budapest
Temporary City 2009 Pécs
stadslab  2009 Tilburg-Miskolc
Temporary City 2009 Istanbul
GMC II. workshop 2010 Budapest
Urban Ideas Bakery 2010 Pécs
Urban Ideas Bakery 2010 Pécs
Duna Műhely 2010 Budapest
Atelier Urbain 2040 2012 Aix-en-Provence
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