
 

Tabula Peutingeriana - részlet 

DUNA – TÁJ – TÉRKÉP 
- helyszínrajztól a tájig - 

BME Urbanisztika Tanszék - Művészeti TDK 2017 
Művészeti és Művészettudományi Szekció - Művészeti alkotások 
I/2. Térbeli művészet szobrászat, építőművészet, design, installáció, land-art, szcenika, ötvös, textil, 
kerámia, belsőépítészet, környezettervezés, stb. 

Olyan nem szokványos ábrázolásokkal való kísérleteket keresünk, melyek térbeli formában 

mutatják be a Duna és egy hozzá kapcsolódó épített vagy táji környezet viszonyát absztrakt 

ábrázolásban. A rajzi/grafikus/térbeli ábrázolás fókuszában a víz és a környező épített vagy 

természeti táj kapcsolatának kell lennie és egy térkép ismérveinek megfelelően a térbeli adatok 

megjelenítése mellett, konkrét helyhez és annak jellemzőihez kell kötődnie és a táj/épített 

környezet adottságairól is információkat kell hordoznia az alkotó absztrakt megközelítésének 

megfelelően. A térképi ábrázolás lehet: (1) egy térképi réteg kiemelése; (2) bármilyen szubjektív, 

akár személyes, térképezési módszer alkalmazása; (3) illetve adatvizualizáció, vagy ezek 

kombinációja. 

A pályaműveket egy háromtagú zsűri – az opponenciák és a TDK szabályzatok 

figyelembevételével – fogja elbírálni. A zsűri tagjai lesznek: Pálfy Sándor az Urbanisztika Tanszék 
egyetemi tanára és két meghívott grafikával, művészetekkel, térképezéssel foglalkozó szakértő. 

BEADANDÓK: 
- alkotás: 1 db maximum 100 x 100 cm-es függőleges felületen kiállítható (de nem feltétlenül 

síkbeli) installáció, mely készülhet, szabadkézi vagy számítógépes technikával is (emberi 
erővel mozgatható kell legyen). 

- műleírás: a hely bemutatása és az ábrázolás módszertanának / térkép leképezésének 
bemutatása (terjedelme: minimum: 3 oldal, maximum: 5 oldal, a műleírás formai 
paraméterek: betűtípus: Times N.R., betűméret: 12 Pt, sortáv: 1,5, margó: 2,5 cm minden 
oldalon, igazítás: sorkizárt) 

A pályamunkát nem anonim módon kell benyújtani. A pályaműveket maximum 2 fős 

csoportokban lehet elkészíteni. 

  



 
ÜTEMEZÉS 
 
Indító beszélgetés: 2017. szeptember 11-én 14:00 órától, K293 

Aki nem tudott eljönni a tájékoztatóra, de kérdése van: szabo.arpad@urb.bme.hu 
 
Online (regisztráció és) jelentkezés: http://tdk.bme.hu  2017. szeptember 26. hétfő éjfél 
pályamunka címe és absztraktja /angolul is/; konzulens neve; szekció-megjelölés  
 
A regisztráció módja: https://tdk.bme.hu/Files/StaticFiles/EPK/01_doc_registration.pdf 
 
pályamunkák benyújtása – alkotás + műleírás 2017. október 29. 
kiállítás 2017. november 6-8. Tanszéki könyvtár 
 
TDK konferencia - előadás szekciónként 3 tagú zsűri előtt (prezentáció, melynek tartalmaznia 

kell a térkép/alkotás pontos földrajzi helyzetét) 2017. november 16. (csütörtök) 
Konferencia díjkiosztó: 2017. november 16. (csütörtök) 17:00 órától 
 
 
A szekció felelős tanszéke az Urbanisztika Tanszéken Szabó Árpád DLA, Balizs Dániel, PhD 
További információk: http://www.urbanisztika.bme.hu/muveszeti-tdk-2017/ 
  http://tdk.bme.hu/EPK 
 
A TDK inspirációs weboldala: 
  https://hu.pinterest.com/arpszabo/duna-t%C3%A1j-t%C3%A9rk%C3%A9p/ 
 
Az Urbanisztika tanszék a szokásos kari TDK díjazáson túl 2 db különdíjat ajánl fel: 

 Városépítészetért Alapítvány 30 ezer Ft-os különdíja 

 DANUrB különdíj: melynek révén az Urbanisztika Tanszék biztosítja a szerzők díjmentes 

részvételét (szállás, utazás) az egy idei tanévben tervezett, DANUrB-hoz kötődő többnapos 

nemzetközi workshopon. A különdíjra való pályázás feltétele: (1) egyéb TDK feltételek 

teljesítése; (2) egy DANUrB-hoz kötődő település (Komárom, Esztergom, Visegrád, Ráckeve, 

Dunaújváros, Paks) területéhez kapcsolódó műalkotás létrehozása; (3) hozzájárulás, hogy a 

tanszék a művészeti alkotást - a szerzők megnevezésével - a DANUrB projektben 

felhasználhatja. 

 
 
 

2017. szeptember 10. 
 
Szabó Árpád DLA, Balizs Dániel PhD 
Urbanisztika Tanszék 
 

http://tdk.bme.hu/
http://www.urbanisztika.bme.hu/muveszeti-tdk-2017/
http://tdk.bme.hu/EPK

