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beton kurzus 
a vizuális megismerés és kifejezés útkeresései a Debreceni Egyetem építészmérnöki tanszékén
Boros miklós János DLa szobrászművész, egyetemi adjunktus vezetésével

a beton kurzust első alkalommal 2016-ban indítottuk el a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszékén, és idén 
immár harmadik alkalommal folytatódott. a projekt sikerét jól bizonyítja, hogy a hallgatók részéről évről évre élénk, 
növekvő figyelem és aktív részvétel kíséri a tantárgyat. a kurzus keretében létrehozott tárgyak számos kiállításon is 
eredményesen, pozitív visszajelzések mellett szerepeltek. az első évben az anyag- és technikai próbák során be-
ton reliefek, nyomatok és direktöntvények készültek. a második alkalommal, 2017-ben a debreceni B24 Galéria 
fejlesztési elképzeléseihez kapcsolódóan ezek kiegészültek a körplasztika és helyspecifikus installáció, valamint a 
betonbútor műfajában tett kísérletekkel, melyek sikeresen mutatkoztak be a galéria nyári kiállításán és a PaD fes-
ztiválon is, egyben a későbbi fejlesztések prototípusaiként is lehet velük számolni. 2018-ban, a tanszék kiemelt 
projektjéhez csatlakozva a Debrecenben megvalósuló építész / hallgatói - alkotóház, a Szárító műhely létre-
hozásában jutottak aktív szerephez a beton kurzus résztvevői, a különböző építészeti és kreatív tárgyi megoldások 
megtervezésével, kivitelezésével. Ezzel, kilépve az elméleti síkból, a tervezési feladatokon túl, a megvalósítással 
vált teljessé az alkotói folyamat. izgalmas lehetőségek ezek valahol a szobrászat, dizájn és építészet 
határterületein, aminek célja, hogy kapukat, lehetőségeket nyisson az építész hallgatók számára. Utóbbi két év 
munkájának létrejöttét segítette Debrecen Város Önkormányzata a Főépítészeti irodával közösen átgondolt elkép-
zelések mentén, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
az előző években sokoldalú felhasználhatósága, egyedi karaktere miatt leginkább a beton volt az, ami a 
megvalósulás anyagául szolgált.  Érdemes hozzátenni azonban, hogy az eddigi évek tapasztalatai meg-
kívánták azt is, hogy a betonon kívül a szobrászatban, tárgyalkotásban, építészetben használt más anya-
gokkal egészüljön ki a kurzus, hiszen természetes, hogy a vizuális nyelven beszélő művészetek megkívánják, hogy 
a lehető legnagyobb szabadságot kapják. Talán a legfontosabb az, hogy - a kifejezés átvitt, és konkrét értelmében 
egyaránt - a megfelelő formába öntve nyilvánuljon meg az alkotói szándék. izgalmas gondolati- és anyagkísérletek 
körvonalazódtak így például a beton és fa, fém, vagy üveg kapcsolatainak lehetőségeit keresve, vagy a vizuális 
megismerés és kifejezés egyéb lehetőségeit kutatva. Ezzel a komplexitással vált érvényessé az a szándék, hogy 
az építészmérnök hallgatók az építészeti és térbeli-vizuális kifejezőeszközök közül a lehető legtöbbet megismerve, 
gazdag „szókinccsel” felvértezve hagyják el az egyetemet, hogy ez által is gazdagodhasson a kortárs építészeti és 
vizuális kultúra.



b24 galéria
2017

Farkas alexandra Éva - Horváth Csilla - kiss alexandra Eszter - koza Diána katalin - molnár Dorina 
- Nagy László - Papp Gergő - soltész angéla - mészáros istván - Harangi attila - Ládi Gabriella - 
Pásztor anna - Fodor zsófia - szatmári zsófi



kovács Nikolett
szatmári zsófi

Fodor zsófia
Pásztor anna

soltész angéla

Harangi attila
mészáros istván



Ládi Gabriella

kiss alexandra Eszter
molnár Dorina



Papp Gergő

Tóth adrienn

Harangi attila
mészáros istván



Harangi attila
mészáros istván

Farkas alexandra
Nagy László



szárító műhely
2018

Falusi Dorottya - Gyöngyösi miklós - Horváth anett - istván Nóra - kovács Niki - Ládi Gabriella 
- mártha anna - megyesi miklós - Pájer Tamás - Pásztor anna - Pásztor istván - Pető Barbara - 
roszkos zsófa - sipos ráhel - szuszik Dóra - zbiskó Éva



istván Nóra



mártha anna



Pásztor istván



sipos ráhel



roszkos zsófia


