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A FUGA BUDAPESTI ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT 2021. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 
 
2020-hoz hasonlóan a 2021-as év is a járványhelyzet teremtette rendhagyó körülmények 
között telt. A pandémia komoly kihívás elé állította a kulturális szféra szereplőit: hogyan lehet 
magas színvonalú tartalommal jelen lenni, a látogatókkal kommunikálni a kötelező zárva tartás 
időszakai alatt is?  
A FUGA 2021. január 1 – 2021. május 11. között zárva tartott, május 12-én nyitottuk ki újra az 
ajtót a látogatók előtt, a programok közönségének létszámát erősen korlátozva (30-40 fő), a 
nyári hónapokban és kora ősszel a korlátozásokat átmenetileg feloldva. 
 
A ház 5 különböző adottságú kiállítótérrel rendelkezik, amelyekben a kiállítások átlagosan 
háromhetente váltják egymást. A programok a koncertek és a színházi programok kivételével 
ingyenesek. 
 
A FUGA tevékenysége – bár neve szerint Budapest-centrikus – országos hatókörű, sőt, külföldi 
kiállítások és események rendszeres befogadásával nemzetközi kitekintéssel valósítjuk meg 
programjainkat. A háznak aktív kapcsolata van az ország építészeti- és művészeti oktatást 
végző egyetemeivel, a Budapesten működő külföldi kulturális intézetekkel és külföldi 
építészeti kiállítóhelyekkel is. Évente több művészeti menedzser, művészettörténet vagy 
építész szakos hallgató nálunk végzi szakmai gyakorlatát, és önkéntes segítők is időről időre 
támogatják munkánkat. 
2021-ben összesen 137 programot rendeztünk: 44 kiállítást – ebből 20 építészeti tematikájú, 
18 könyvbemutatót, 32 koncertet és egyéb eseményeket. 
 
A járvány pozitív hozadéka, hogy 2020 májusától programjaink zömét online is elérhetővé 
tettük: videófelvétellel vagy élő, visszanézhető közvetítéssel, valamint önálló online 
műsorokat hoztunk létre. A 2020. május 25-én elindított napi megjelenésű online 
videósorozatunkat, a FUGA mikrokozmoszt 365 adással 2021. május 24-én fejeztük be. Ez a 
sorozat, túlzás nélkül állíthatjuk, médiatörténeti jelentőségű, a megszólalók széles köre pontos 
lenyomatát adja a 2020-21-es év közérzetének. Minden videó visszanézhető a FUGA YouTube-
csatornáján (fugabudapest), a csatornára feliratkozók száma mára elérte a 2050 főt, a videók 
nézettsége pedig 100-2000 között változik és folyamatosan gyarapszik. 
 
2021-ben több új online sorozatot indítottunk: a FUGA makrokozmosz a hosszabb lélegzetű, 
akár többszemélyes megszólalások terepe, a FUGA online a házban zajló programok felvétele, 
a FUGA archívum a házhoz kötődő régi videós tartalmakat eleveníti fel.  
 
2021. augusztus 1-jétől indítottuk el a FUGA nyári iskola – szabad akadémia online programot, 
a felkért előadóktól – zömmel egyetemi tanárok – akadémiai szintű, 30-40 perces előadásokat 
kértünk. A hívószavak: mesterkurzus, profil, szabad akadémia. Szabad gondolatok, máshol 
nem látható, hallható előadások. Videópremierek hetente 2-3 alkalommal 19 órától.  
 
A FUGA 
A FUGA 2009 óta széles körben ismert és elismert kulturális intézménnyé vált. Mint a 
Budapesti Építész Kamara által alapított intézmény elsősorban az építészet bemutatásának 
reprezentatív helyszíne. Működésének alapgondolata: az építészet a kultúra elválaszthatatlan 
része. A FUGA olyan kulturális intézmény, ami kultúra minden ágával foglalkozik, úgy, hogy az 
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alapot az építészet jelenti. Az építészetet, mint művészetet és kreatív ágazatot mutatjuk be, 
kiállítások, előadások, beszélgetések, konferenciák, filmvetítések révén. Feladatunk, hogy 
nyilvánosságot adjunk az építészeti tervezés, a kivitelezés, az oktatás és építészetelmélet, 
építészettörténet, valamint az építészeti könyvkiadás bemutatásának, jeles szakmai műhelyek 
megjelenésének. A feladat kettős: egyrészt lehetőséget kell biztosítani a szakmabelieknek 
szakmai programok megvalósítására, másrészt a szakma és a nagyközönség közötti 
kapcsolatot kell megteremtenünk, a laikus látogatók számára láthatóvá és közérthetővé tenni 
az építészetet, úgy, hogy annak művészeti és műszaki oldalát is prezentáljuk.  
 
Biztosítjuk a többi művészeti ág folyamatos bemutatását is (képzőművészet, iparművészet, 
fotóművészet, design, klasszikus zene, színház, tudományos ismeretterjesztés, irodalom, fotó 
és filmművészet). Az előadások, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, tárlatvezetések, 
irodalmi estek, szakmai továbbképzések, filmvetítések, workshopok, könyvbemutatók 
találkozási lehetőséget teremtenek a szakma és a nagyközönség, a rendszeres és 
alkalmankénti látogatók számára.  
 
A ház látogatottsága a járványügyi korlátozások miatt drasztikusan csökkent: 2021. január 1 – 
május 11. között a nagyközönség előtt zárva volt, és a külföldi látogatók is elmaradtak. Május 
közepétől a korlátozásokat fokozatosan oldottuk fel, nyáron és a kora őszi hónapokban 
korlátozások nélkül nagy látogató számmal működtünk. A felpörgött aktivitást novembertől 
vissza kellett fogni és a programokat korlátozott nézőszámmal, előzetes regisztrációval, az 
aktuális járványügyi szabályok figyelembevételével bonyolítottuk le, a maszk viselését korán 
kötelezővé tettük (a nagyteremben 30 főben maximáltuk a létszámot). 
 
Az év elején is tartott a bizonytalanság. A FUGA team arra készült, hogy augusztusban átadja az 

intézményt a BÉK elnökség által kinevezett/pályázaton kiválasztott új vezetésnek. Valamiféle 

párhuzamos – átfedő működésben gondolkodtunk. Ez különféle okokból nem valósult meg.  

A pandémia kezdetén indult online Mikrokozmosz. Tavasszal már látszott, hogy egyelőre nincs új 

operatív és szakmai vezetésre megoldás. Ezért Nagy Bálint művészeti vezető Koszorú Lajos üv. és Őry 

Júlia közösen úgy döntöttünk, hogy a megjelenő kiírásokra pályázunk, hiszen a FUGA működése nem 

állhat le. Ebben a szellemben működött tovább folyamatosan a Fuga. 

A megjelent kiírásokra folyamatosan adtunk be pályázatokat, és a számos 
jelentkezővel/megkeresettel/pályázóval nagyvonalakban kialakult a 21/22 évad szakmai programja, 
kalkulálva a pandémia miatti bizonytalanságokkal. Szeptember folyamán a sikeres és a befogadott 
pályázatok alapján láthatóvá vált a következő 21 ősz 22nyári évad programjainak biztonságos 
pénzügyi megvalósítása is.  
 
Az év két fontos eseménye:  
Nagy Bálint Kossuth-díjban részesült,  
Őry Júlia művészettörténész, aki 2010 óta a ház munkatársa 2021. november 30-án megkapta 
a Molnár Péter-díjat, és egyúttal átvette Nagy Bálinttól a ház művészeti vezetését. 
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2021. ÉVI PROGRAMOK 
 
A FUGA 2021-ben 38 építészeti rendezvényt, az építészettel szororsan összefüggő kiállítást és 
építészeti programot (előadás, konferencia, könyvbemutató) rendezett. 
 

A kiállítások és programok időrendben a csatolt mellékletben olvashatók. 
 
ÉPÍTÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK: 
 
A FUGA 2021-ben összesen 20 szűken vett építészeti kiállítást rendezett. (A vírushelyzet miatt 
a programnaptárat folyamatosan újra kellett terveznünk, a 2020-ban elmaradó kiállítások egy 
részét 2021-ben valósítottuk meg, figyelembe véve a pályázati kötöttségeket.) Az építészeti 
kiállítások mellett képzőművészeti, fotóművészeti, iparművészeti, design kiállításoknak is 
helyet adtunk, amelyeknek gyakran van építészeti vonatkozása.   
 
Mindig fontos szempont, hogy egyetemi hallgatói kiállítások is megvalósuljanak, ahol a 
kiállításra való felkészülés az egyetemi kurzus része. 2021-ben a BME Építészkar különböző 
tanszékei több alkalommal, a MOME Építészeti Intézet és Tárgyalkotás szak, valamint a Pécsi 
Művészeti Kar hallgatói állítottak ki a házban.  
 
Évente ismétlődő kiállításainkat 2021-ben is meg tudtuk valósítani: Párhuzamos vidékek – a 
BME négy tervezési tanszékének közös kiállítása, Identitás és Kultúra – BME Ipartanszék TDK, 
Texhibition – nemzetközi textiltervezői kiállítás, Látványtér kiállítás. 
 
A Budapest Építészeti Nívódíja kiállítást a 2020. novemberi dátum helyett 2021 januárjában 
állítottuk ki, megnyitó helyett Erő Zoltánnal készítettünk videós tárlatvezetést, majd 2021. 
novemberben bemutattuk az aktuális, 2021. évi kiállítást. A díjátadó zárt körben, online 
zajlott. 
 
Kiemelten fontos saját produkciónk volt a Szerettem a munkám! avagy a műemléki 
fényképezés utóbbi 40 éve Barka Gábor fényképész (1954–2021) munkásságán keresztül című 
kiállítás és a Jánossy most! Jánossy György építész (1923–1998) munkásságát a teljesség 
igényével összegző kiállításunk, mindkettő kollégánk, Fehérvári Zoltán építészettörténész 
kutatása, gyűjtőmunkája. 
 
KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK  
Aktív kapcsolatot ápolunk több budapesti külföldi kulturális intézettel is, akik évről évre, vagy 
akár évente több alkalommal közvetítenek a FUGA-ba kiállításokat vagy egyéb eseményeket. 
2021-ben a járvány miatt a külföldi kiállításcsere szinte lehetetlen volt, egyedül az Észt 
Intézettel közösen szervezett fotókiállítás valósulhatott meg: 
 
2021 07 08 – 08 01 | Paul Kuimet: “If Air Can Be Poured Like a Liquid” | a Magyarországi Észt Intézet programja 

| a megnyitó keretében Paul Kuimet tárlatvezetést tartott és bemutatta új könyvét 

TOVÁBBI KIEMELKEDŐ ÉPÍTÉSZETI ESEMÉNYEK  
A fent említett kiállításokon túl további 8 szakmailag kiemelkedően fontos eseménynek adott 
helyet a ház 2021-ben, a csatolt programban bold betűkkel kiemelve. 
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KIEMELKEDŐ KÉPZŐMŰVÉSZETI, IPARMŰVÉSZETI ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁSOK ÉS ESEMÉNYEK 
15 ilyen eseményt tartottunk, a csatolt programban  
 
SOROZATOK 
Több előadássorozat havi rendszerességgel évek óta sikeresen működik:  
Régi Épületek Kutatóinak Estje, Örök Zöld Klub – az Icomos MNB Történeti Kertek és 
Kertművészeti Együttesek Szakbizottsága programsorozata. Mindkét sorozat folytatódott 
2021-ben is.  
 
A 2020. januárjában indult a Csináljunk színházat! című havi sorozat beszélgetéssorozat a 
Magyar Színházi Társaság szervetésében, ami 2021-ben is havonta új epizódokkal jelentkezett, 
hasonlóan a Magyar Filozófiai Társaság Kontra-poszt című vitasorozatához. Az aktuális 
szabályok szerint hol online, hol élő közönséggel, videófelvétellel. 
 
FESZTIVÁLOK 
A FUGA rendszeresen részt vesz budapesti kulturális fesztiválokon. 2021-ben a következő 
fesztiválok programjában szerepeltünk: Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál, Észt Hét, Budapest 
FotóFesztivál, Belvárosi Művészeti Napok, Design Hét Budapest, Határtalan Design, 
Múzeumok Éjszakája, Budapesti Őszi Fesztivál.  
 
FUGA KONCERTEK  
2021-ben 32 komolyzenei koncert szerepelt programunkban. A koncertek elsősorban a fiatal 
zenészgenerációnak – zeneszerzőknek és hangszeres szólitáknak, kamarzenekaroknak – 
nyújtanak megszólalási lehetőséget, Rajk Judit szerkesztésében és szervezésében. Havonta 
négy-öt kamarazenei vagy szólókoncert, ősbemutatók és magyarországi bemutatók, szerzői 
estek, improvizációs előadások és emlékkoncertek teszik ki az intézmény komolyzenei 
kínálatát. A FUGA-ban megalakult CentriFUGA kortárs zenei műhely fiatal zeneszerzői és 
zenészei négy koncertet adtak az év során (CentriFUGA produkció).  A koncertjeinken a 
közönség létszámát 30 főben korlátoztuk, és az esteket minden esetben élőben streameltük. 
 
ONLINE MEGJELENÉS  
FUGA MIKROKOZMOSZ, MAKROKOZMOSZ, ONLINE, NYÁRI ISKOLA-SZABAD AKADÉMIA, 
ARCHÍVUM  
A FUGA mikrokozmosz online videósorozatot a járványhelyzet miatti zárva tartás hívta életre. 
A 2020. május 25 óta naponta jelentkező, néhány perces epizódok egyszemélyes monológ 
megszólalások sorozatát 2021. május 24-ig, a 365. adásig folytattuk. Alapvető szerkesztési elv, 
hogy minden megszólalónak legyen arca, a megszólalás személyes legyen. A felkért szereplők 
– a legtöbb esetben az elmúlt 12 évben a házban kiállítóként, előadóként közreműködő 
építészek, művészek, tudósok – saját mikrokozmoszukból osztottak meg egy-egy 
gondolatmenetet, történetet. A megszólalások sok esetben reflektáltak a globális 
járványhelyzet miatt felborult világra, a bezártság, a magány, az elvonulás élményére, a 
kapcsolattartás megváltozott módjaira.  
 
A videós megjelenés komoly minőségi ugrást jelent a FUGA programkínálatában és 
kommunikációjában, Asbót Kristóf egyszemélyben viszi az operatőri, vágói, szerkesztői 
munkát. Az online lehetőségek lehetővé teszik, hogy sokkal nagyobb közönséget érjünk el 
(vidéken és külföldön élők).  
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A sorozatban 2021-ben megszólaló építészek vagy építészettel foglalkozó szakemberek: 
Szentirmai Tamás, Ráday Mihály, Szaló Péter, Pongor Soma, Ordasi Zsuzsanna, Szűcs Balázs, 
Török András, Csanádi Judit, Hadik András, Ekler Dezső, Matus István, Mátrai Péter, Kovács 
Dániel, Cseh András, Lenzsér-Mezei Kata, Vincze László, Mújdricza Péter, Schneller István, 
Baróthy Anna, Jelinek Csaba, Perényi Tamás, Élő József, Noll Tamás, Keller Márkus, Zalotay 
Elemér (archív videó), Kévés György, Varga Tamás, Klein Rudolf, Klaniczay Péter, Golda János, 
Bojár Iván András, Bardóczi Sándor, Dévényi Tamás, Botzheim Bálint, Szemerey Samu. 
 
2021. augusztus 1-jén elindított FUGA nyári iskola – szabad akadémia sorozatban 23 epizód 
született meg, az építész előadók a következők: 
Sylvester Ádám, Magyar Péter, Mátrai Péter, Csanádi Judit, Koszorú Lajos, Ferkai András, 
Szentirmai Tamás, Lázár Antal, Csomay Zsófia, Nagy Iván, Szabó Levente, Ekler Dezső 
 
 
AZ ONLINE MEGJELENÉSEK ADATAI: 
A videók megnézhetők: a YouTube csatornánkon (fugabudapest): 
https://www.youtube.com/user/fugabudapest/videos 
 
Elérhető a honlapunkon:  
www.fuga.org.hu,  
http://fuga.org.hu/fevent/fuga-mikrokozmosz-minden-nap-5-perc-velunk/ 
 
A Facebook oldalon: https://www.facebook.com/fuga.bek/ 
 
KÖNYVESBOLT 
A FUGA az országban egyedülálló kínálatú szakmai könyvesboltot üzemeltet, ahol a 
Magyarországon elérhető építészeti szakirodalom – magyar és idegen nyelvű kiadványok 
egyaránt – teljes kínálata jelen van, valamint művészeti könyvek, folyóiratok vásárolhatók. 
Kiemelkedő az idegen nyelvű könyvválaszték. Az országban egyedül itt kaphatóak a berlini 
székhelyű DOM Publishers építészeti szakkönyvkiadó kiadványai.  
A könyvesbolt jelentős vásárlóerőt vonz. Ajándékutalványt is kiállítunk, amire elsősorban az 
egyetemek részéről van kereslet. A szakkönyvtárak is keresik a könyvesboltot, megrendelésre 
a kívánt könyveket felkutatjuk, beszerezzük. 2021-ben a több hónapos zárvatartás a 
könyvesbolt forgalmát is meghatározta, de előzetes bejelentkezéssel, illetve ügyeleti rendben 
egyéni vásárlókat tudtunk fogadni. A pandémia komoly bevétel kiesést okozott a FUGA 
számára. 
 
SAJTÓ 
A FUGA programjai az alábbi saját felületeken jelennek meg: 

• a FUGA saját, kétnyelvű weboldala: www.fuga.org.hu, valamint facebook oldala és 
YouTube csatornája (fugabudapest) 

• a programjainkról heti hírlevélben tájékoztatjuk a feliratkozott hírlevél-olvasókat 

• havi nyomtatott programot 2021-ben a járvány miatt nem készítettünk 

• a kiállítóterekben és a FUGA kirakatában plakátokat helyezünk el 

• webes meghívók 

• a programokat a kiállítók, az egyes események szereplői saját csatornáikon is hirdetik 

https://www.youtube.com/user/fugabudapest/videos
http://www.fuga.org.hu/
http://fuga.org.hu/fevent/fuga-mikrokozmosz-minden-nap-5-perc-velunk/
https://www.facebook.com/fuga.bek/
http://www.fuga.org.hu/
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A FUGA a magyar építészeti sajtó minden szereplőjével kapcsolatban áll.  
A FUGA programjairól a nyomtatott és elektronikus sajtón keresztül is tájékozódhatnak az 
érdeklődők:  
o építészeti programjaink médiapartnerei az epiteszforum.hu, a meonline.hu és a tervlap.hu 
o kiállításaink híre megjelenik: ikon, Műértő, Új Művészet, artportal.hu, Artkalauz, Régi-új 
Magyar Építőművészet, port.hu, fidelio.hu, jelenkor online, illetve számos egyéb 
programajánló oldalon 
o egyes kiállításokról időszakosan megjelennek beszámolók, kritikák a nyomtatott sajtóban 
(Balkon, Új Művészet, Fotóművészet, Régi-új Magyar Építőművészet, Octogon, Metszet, 
Magyar Iparművészet, Élet és Irodalom, Magyar Narancs, HVG) és különböző rádió-és televízió 
műsorokban (MTVA, Kossuth Rádió, Bartók Rádió, Klub Rádió, Civil Rádió, City TV, Magyar 
Katolikus Rádió stb.) 
 
 
Budapest, 2022. február 10.  
 
Őry Júlia 
Rajk Judit  
Koszorú Lajos 
 


