


Fő támogatónk az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

LABOR
emlék-képes-könyv
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Kedves Olvasó!
A LABOR gyűjtőmedencéje annak a szabad alkotó erőnek és akaratnak, ami 
2006 óta Pécsett és országos és nemzetközi vonzásában megjelent.
Folyamatos kihívás teret és formát találni a független művészeti alkotások és 
kulturális kezdeményezések megjelenítésének. 
Hogy létre tudjon jönni valami ilyen, elsősorban partnerekre van szükség, 
mert ha nincs financiális tőke, akkor a kapcsolati tőke az, amire építeni lehet.
A LABOR ilyen. A kulturális és kapcsolati tőke virtuális vára.
Civil szervezetek és közösségre vágyó, tenni akaró személyek nyitott csoport-
ja, aminek magja egy formálissá tett közösségi vállalkozás, a kulturális szolgál-
tató szociális szövetkezet, melyet növekvő számú tag képvisel.
Munkánk példájául szolgált a lyoni Friche – egy valahai Renault gyár terüle-
tére telepedett, közel 25 szervezetbe tömörült 400 alkotó közössége. Itt laza 
szakmai és szoros érdekszövetség rendezte a nagyszámú művész alkotó terét.
Pécsett állandó feladat maradt azóta is a szabad alkotások és események 
terének a megszerzése, a működés alapjainak állandó újraépítése, de a mindig 
megújuló társaság hozza magával a friss energiát.
Szeretnénk megfelelni a feladatnak, hogy teret adjunk a világ jobbítására 
törekvő alkotó energiáknak.

Thiesz Angéla
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Installációs műhely
Az installációs műhely a különböző kiállítások, rendezvények, kulturális és egyéb programok vizuá-
lis megjelenésének, valamint belső és külső tereinek tervezését és megvalósítását vállalja, emellett 
köztéri bútorokat tervez, és előállítja ezek prototípusát, valamint foglalkozik egyedi biciklik terve-
zésével, összeállításával is.

Filozófiánk alapja, hogy az átlagtól eltérő, kreatív vagy néha szokatlan megoldások alkalmazása 
egy lépéssel közelebb visz a sikerhez. A megbízást mindig az aktuális helyszínek speciális adottsá-
gainak kihasználásával és az egyedi igények figyelembe vételével teljesítjük. Mint például a Varázs-
kert megvalósítása egy parkolóban, az Utópia kollégium belső szinpadképe, vagy a Europe Mania 
rendezvénysorozat multimédia színháztermének kialakítása egy volt üzemi étkezdéből.

Az installációs elemek kialakításánál lényegesnek tartjuk a gyorsan lebonyolítható összeállítást 
és szétszerelést, az elemek kis helyen való tárolását, könnyű szállítását, és nem utolsó sorban az újra 
felhasználhatóságot.

Rólunk mondták / About us

A Holland Királyság Budapesti Követségének Kulturális 
Osztálya számos kulturális programot szervezett 
Magyarországon – Budapesten és azon kívül is - a 
közelmúltban, s legtöbbször helyi szervezeteket vont 
be az előkészítés és a megvalósítás szakaszaiba.
A Kulturális Labor Szociális Szövetkezet kulcsfontos-
ságú szerepet játszott különféle pécsi projektekben, 
például szimpózium létrehozásában holland szakértők 
részvételével, korábbi ipari területek kulturális 
hasznosításáról, vagy helyi, nagyszabású kulturális 
fesztivál lebonyolításában (2009 - Nincs Lehetetlen, 
2010 - Europe Mania).
A Labor egy ígéretes civil kezdeményezés és várom gyü-
mölcsöző együttműködésünk folytatását a jövőben is.

Leo Linscheer kulturális Attasé, 
Holland követség, budapest
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Programszervezés
Szervezetünknek egyik jelentős tevékenysége a programszervezés, melyet éppúgy alkotói folyamat-
nak tekintünk, mint egyes kreatív termékek létrehozását. Kulturális és művészeti koncepciók kidolgo-
zásával és zenei, színházi, képzőművészeti alkotások szelekciójával és bemutatásával arra törekszünk, 
hogy környezetünk szellemi fejlődését elősegítsük. Az ismeretterjesztésen és tehetséggondozáson 
túl a programokkal független közösségek létrejöttének elősegítése a célunk. Szervezői tevékeny-
ségünk szerint egyszeri, de éppúgy ismétlődő fesztiválokat, kiállításokat, kulturális eseményeket, 
szakmai workshopokat, nyári táborokat, művésztelepeket, konferenciákat bonyolítunk le. Nemcsak 
csoportunkat, hanem rendezvényeinket is az interdiszciplinaritás jellemzi, a számos művészeti és tu-
dományos szakterület ötvözése és a gyakorlatban való alkalmazása kiemelt szempontot képvisel mű-
ködésünk és bemutatkozásaink során. Jól szervezett és hatékony munkánkat a LABOR műhelyeinek 
koprodukciója teremti meg, a különböző műhelytevékenységek (multimédia, installálás, dekorálás, 
vendéglátás, egyének, csoportok kísérése) integrálásával ugyanis nemcsak professzionális rendez-
vények létrehozását végezzük, hanem szövetkezeti modellünk ideális működését is érvényesítjük.
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VeloSophie kerékpárműhely
Szövetkezetünk 2010 április 9-én nyitotta meg e műhelyét a Király utca 9 alatti belső udvarban. 
Két alkalmazott számára létesült ezáltal új munkahely. Az alapvető koncepció szerint, egy olyan 
kerékpárszervizt hoztunk létre, melyben a gazdasági szempontok mellett kiemelkedő hangsúlyt 
kaptak, általunk fontosnak tartott közösségi funkciók. A kerékpározás közösség-szervező erejére 
építve, különböző feladatokat vállalt fel a nyitott-műhely; kerékpáros érdekképviselet, bringaszere-
lés-oktatás, közlekedési ismeretek átadása, stb. 

Az általános szerviztevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is kínáltunk-kíná-
lunk, úgymint; kerékpárkölcsönző, riksa-taxi, egyedi kerékpárok tervezése/építése, BringAngyal 
(mobilszervíz). Pécs és a régió jópár ifjúsági és kulturális rendezvényén megjelentünk Kölcsönző és 
Látványszerviz szolgáltatásainkkal (Fishing on Orfű, Pécsi Egyetemi Napok, Ördögkatlan Fesztivál).

A műhely közösségi terét több alkalommal bocsátottuk művészeti akciók rendelkezésére, előké-
szítő munkálatok végzésére és rendezvényhelyszínnek is.
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Reart műhely
A Kulturális Labor Szociális Szövetkezet ReArt műhelyét 8-10 lány uralja. A név a recycling és art 
szóösszetételből ered, tehát nem nehéz kitalálni, hogy hulladékkal és újrahasznosítással foglalko-
zunk. A műhely 2010 elején formálódott, és ez év tavasztól fogott aktív tevékenységbe. A ReArt 
műhely lehetőséget ad egyéni termékek elkészítésére és közösségi foglalkozásra egyaránt. Célunk 
a környezettudatos szemléletformálás. Foglalkozásaink, kitelepüléseink alkalmával szeretnénk mi-
nél több fiatalt és felnőttet elérni és bevezetni őket kreatív világunkba. Fontosnak tartjuk, hogy 
megismerjék az emberek, mennyi praktikus dolog készíthető a háztartási hulladékokból. Ahelyett, 
hogy boltokban vásárolnak apró tárgyakat, ékszereket, lakásfelszerelési és egyéb praktikus termé-
keket, mindezeket könnyedén elkészíthetik saját maguk is, megelőzve így háztartásukban a szemét 
termelődését és elősegítve hasznos feldolgozását.

PROGRAMOK 2010-BEn
A ReArt műhely tagjai között van éppúgy képzőművész, mint kurátor, vagy fiatalokkal foglalkozó, 
tréner, hobbiból alkotó egyén és textilművész. A professziók tökéletesen kiegészítik egymást.

A Pécsi Egyetemi Napokon már önálló programelemként szerepelt kreatív műhelymunkánk. Egy 
nagy méretű sátorban különböző hulladékokat kínáltunk alkotásra a fesztiválozóknak. A nyár so-
rán több rendezvény programját színesítettük standunkkal, így a Szövetkezet által üzemeltetett 
Varázskertben, hasonló módon az Ördögkatlan Fesztiválon kulturális szolgáltatásként jelent meg 
a recycling foglalkozásunk és dekorációs munkánk. Szeretjük kipróbálni magunkat különböző új, 
kreativitást igénylő helyzetekben, így nyertük el Pécs kirakatversenyének első helyezését.
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Média Műhely
A műhelyben grafikai és mozgóképes anyagok születnek melyek sok esetben együtt, multimédiás 
hordozókon kerülnek értékesítésre. A Médiaműhely szolgáltatásai és termékei között találhatóak 
egyfelől a „klasszikus” grafikai termékek, például reklámanyagok tervezése rendezvényekhez, vál-
lalkozásokhoz kapcsolódó megjelenések. (Arculattervezés, időszakos kiadványok készítése, mű-
vészek portfolióinak szerkesztése, honlap tervezés, programozás.) A nyomtatott anyagokon kívül 
oktatási segédanyagokat készítünk, tantervek, előadások, konferenciák, kiállítások tartalmi anyaga-
inak digitális megjelenítéséhez. (Online-anyagok, oktatási DVD-ROM, egyéb kiegészítő nyomtatott 
termékek). A Médiaműhely mozgógépes részlege rendezvények, események dokumentálását vég-
zi, melyek eredményeképpen olyan pár-perces anyagok készülnek, melyek az Interneten keresztül 
jutnak el azok közönségéhez. A 2010-es évben ebben a műfajban fejlődött leginkább műhelyünk. 
A saját rendezvényünket bemutató „Varázskert” videók nézettsége és elismertsége az év második 
felére további úti beszámolók, videoklipek, TV-műsorok készítésének megrendelését hozta. A kis-
filmek nézettsége több ezres, mely napról-napra növekszik! 
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Fényfestő Műhely

Lélegző Fényfalak
A LABOR Kulturális Szolgáltató Szociális Szövetkezet „Lélegző Fényfalak” címmel, olyan egyedi – 
mindig egy adott alkalomhoz, eseményhez igazított – fényinstallációt hoz létre, mely egy-egy esté-
re átjárhatóvá varázsolja mindennapjaink tereinek határait, azoknak – akár évszázados vastagságú 
– falait. A „Lélegző Fényfalak” bepillantást enged egy képzeletbeli világba, ahol felszabadult gyer-
mekek, vagy éppen megpihent bölcsek lehetünk.
Eddigi megjelenések Pécsett: Jókai tér (Varázskert Utczabál), Zsolnay gyár - díszkert, illetve LABOR 
Kísérleti Kultúrtér, Művészetek és Irodalom Háza - Hild uvdar, Civil Közösségek Háza – Barokk Pa-
vilon, Cella Septichora, Barbakán Bástya, Gróf Széchenyi Akna, PTE – Pollack Mihály Műszaki Kar. 
Továbbá: Eszék: Tvrdja (Óváros), Perm MUFU Depo. 
A Fényinstallációk készítői és működtetői képző- és iparművészek, illetve független grafikusok, al-
kotók. Együttműködők: Fülöp Farkas (Kiégő Izzók), Megyeri András (La-Luze), Sapi és barátai.
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Koordináció
A Koordinációs műhely a Szövetkezet menedzsment feladatait látja el, illetve ehhez kapcsolódó-
an foglalkozik kiegészítő tevékenységekkel. A Koordinációnak a Szövetkezet irányítása a feladata, 
a mindennapi működési feltételek biztosítása (a szövetkezet műhelyei közötti kommunikáció, fel-
adatbeosztás, pályázatok írása). Az irodavezetés, a pénzügyi tranzakciók lebonyolításáért is felel. 
Ide tartoznak a „marketing” és „sales” feladatok, azaz a Szövetkezet műhelyeinek a termékeit és 
szolgáltatásait értékesíti. Az ő feladata a reklámstratégiák kidolgozása, kiosztása például a „média-
műhely” számára, a rendszeres reklámfelületek biztosítása a szövetkezet számára. A szolgáltatások 
beárazását, árajánlatok elkészítését, üzletek megkötését végzi. 
Ezen műhelyhez tartozik az alkalmi vendéglátás is. Az elsősorban programokhoz kapcsolódó bárré-
szek, kávézók bevételei a Szövetkezet teljes költségvetését gyarapítják. 
(Fontos tudni azonban, hogy a műhelyek vezetőinek is feladata a saját műhelyük koordinálása, min-
dennapi működésük ütemezése, a műhelyhez kapcsolódó pénzforgalom felügyelete!) 
A Koordinációs műhely feladata az elnyert pályázatok, projektek menedzsmentje, azok megvalósít-
hatóságának biztosítása. 
A 2010-es évben ilyen projekt volt az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „Szövetkezz-2007” 
programja, melynek köszönhetően a Kulturális Labor Szociális Szövetkezet 2009-ben megalakulha-
tott, illetve egy vissza nem térítendő támogatás révén megalapozhatta működését. 

A OFA Szövetkezeteket támogató programja csoportunk jelenlegi működésének alapköve.
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A Labor Kísérleti Kultúrtér
A Labor Kísérleti Kultúrtér a pécsi Zsolnay-gyár E31-es épületében működött. Az ötletet, 
hogy Pécsen létre kellene hozni egy alternatív kulturális teret, párhuzamosan több pécsi 
civil szervezet és független alkotó fogalmazta meg. Az előkészítés és megvalósítás során fo-
lyamatosan csatlakoztak ehhez barátok, ismerősök és szimpatizánsok. A cél egy olyan hely 
létrehozása volt „ahol van valami társadalmi pezsgés, közösségi lét.”

A Laborhoz vezető út következő állomása egy 
pályázat volt, melyet a kulturális főváros pályá-
zat menedzselésével foglalkozó Pályázati Irodá-
nak nyújtottak be az alapítók 2004-ben, Jaroslav 
Jičínský Utópia Kollégium címmel. A koncepció 
sok szállal kötődik a majdani Laborhoz.

Az Utópia Kollégium-projekt a Pécs közigaz-
gatási területéhez tartozó, erdővel körülvett 
Széchenyi István-akna kulturális fejlesztését 
foglalta volna magába. Az elképzelés olyan 
bentlakásos kollégiumról szólt, ahová különbö-
ző szakterületeken alkotó fiatalok költöznének 
be. A társaság együtt lakik, önképző jelleggel 
fejleszti szaktudását, és a különböző műhe-
lyekben készült termékek eladásával tartja fenn 
magát (digitális képalkotó, virtuális web, terve-
ző, műbútorasztalos, kertészet stb…) A kollé-
giumban lakó fiatalok munkáját külön csapat 
menedzseli. A műemlékké nyilvánított, de na-
gyon rossz állapotban lévő ipari épület kultu-
rális újrahasznosítása kooperációs rendszerben 
valósult volna meg, ahol a képzés és a tervezés 
a közvetlen megvalósítással és az értékesítés-
sel kapcsolódik össze. A kollégiumban születő 
művészeti alkotások bekerülnek az intézmény-
nyel kapcsolatban lévő szervezetek programjai 
közé, vendégelőadók és művészek érkeznek, 
akikkel közös produkciók születnek, de a kollé-
gium tagjai is részt vesznek külföldi rendezvé-

nyeken. A pályázat az ipari örökséget nemcsak 
helyszínként kezeli, hanem egy szervezési-mű-
ködési modell megvalósulásához használja föl. 
A pályázat szerint az Utópia Kollégiumban folyó 
munka megerősíti a helyi identitást, a fiatalok 
körében csökkenti az elvándorlást és az önkén-
tesség intézményét is fejleszti.

A pályázatot nívódíjjal jutalmazták, de ér-
demi lépés nem történt a megvalósítás terén. 
A koncepció elemei később a Labor Kísérleti 
Kultúrtér projektben köszöntek vissza, tesztelve 
egy utópikus elképzelés valósághoz való viszo-
nyát.

A harmadik fontos tényező a Labor létrejötté-
vel kapcsolatban, hogy az azt létrehozó csapat 
nem volt ismeretlen a pécsi kulturális színtéren. 
A város különböző terein, például a Jókai téren 
zajló Varázskert-Utcabál rendezvénysorozat 
koncepcióját és látványát a Mediátor Egyesület 
készítette. Ezekre a munkákra referenciaként te-
kintett a Pécsi Kulturális Központ, és felkérte az 
egyesületet, hogy a Zsolnay-gyárban szervezett 
Örökséggyár fesztiválon „varázsolják el a teret”. 
Mindez fényfestéssel, a Retextil Manufaktúra 
bevonásával, továbbá például a gyár területén 
talált anyagok (szigetelőelemek) kreatív felhasz-
nálásával meg is történt.

A Labor létrejöttének indítékai és előké-
pei között végezetül fontos megemlíteni egy 

franciaországi utazást. A csapat néhány tagja 
2006-ban meglátogatott egy lyoni foglaltgyá-
rat. A Renault-üzemcsarnokba először csak tíz, 
majd több száz művész költözött be illegálisan. 
Később a város hivatalosan is bérbe adta nekik 
a teret, az alkotók pedig rövidesen egy kis kul-
turális negyedet hoztak létre, ahol műhelyek, 
stúdiók, próbatermek is működtek. A leendő 
laborosok 10 napot töltöttek itt, és azzal a fel-
ismeréssel távoztak, hogy az ilyen típusú kultu-
rális terek létrehozása sokkal egyszerűbb, mint 
amilyennek az Magyarországból látszik. Sok-
milliós beruházás helyett kidobott hulladékból 
kreatív, többfunkciós terek alakíthatók ki, az 
egyéni és szakmai életre is a találékonyság jel-
lemző, miközben minőségi termékek, produkci-
ók és szolgáltatások születnek, melyek felveszik 
a versenyt a professzionális kulturális központok 
termékeivel. A Labor létrehozóira a lyoni foglalt-
gyárban látottak ösztönzőleg hatottak. A haza-
érkezést követően az egyesület nevében kérvé-
nyeket írtak a gyárnak, hogy adják bérbe azt a 
teret, ahol az Örökséggyár rendezvényei zajlot-
tak. A gyár részéről a kommunikációs igazgató 
foglalkozott az üggyel, és a következő két évben 
is ő volt az összekötő ember a gyár vezetősége 
és a laborosok között.

A fesztivál tereinek bejárásakor azonban ki-
derült, hogy azok mégsem alkalmasak az elkép-

zelések megvalósítására, mert nem megoldott 
a szennyvízelvezetés, túl közel folyik a gyártás, 
amitől zajos és piszkos a hely. Így hát megfe-
lelőbb épület után kérdezősködtek, és ekkor 
mutatták meg nekik a nagyfeszültségű labo-
ratóriumot, azzal a megjegyzéssel, hogy nem 
valószínű, hogy ez az, amit keresnek, mert a 
csarnok közepén betonmedence van a tér pe-
dig szerencsétlenül kettéosztott. Ennek azon-
ban épp az ellenkezője igazolódott be: „Amikor 
is kinyitották ezt az épületet, lám, lám egy pro-
fesszionális kiállítótermet, koncerttermet láttunk 
ott. A berendezés úgy volt kialakítva, mintha egy 
kulturális térnek az elemei lennének, a betonele-
mek, ahol vizsgálóerkély volt régen, a medence 
teljesen barátságos méretű volt, a bárpult helye is 
gyakorlatilag mintha ott lett volna. Egy nagyon jó 
adottságokkal rendelkező teret találtunk ott. Majd 
többen visszamentünk, és bejártuk ezt a teret…” A 
bejárást követően a csapat már erre a helyszínre 
aktualizálva adta be kérelmét a gyárhoz, amely-
re rövid időn belül igenlő válasz érkezett azzal 
a kitétellel, hogy csak 2007 októberéig használ-
hatják az épületet, amikor is elkezdődnek a Zsol-
nay Kulturális Negyed munkálatai. „Úgy gondol-
tuk, hogy tök mindegy, ha már mehetünk, az jó, és 
nem is biztos, hogy elkezdődnek az átalakítások 
2007 végén… Kezdjük el, csináljuk, és akkor ez le-
het az első lépés…” P
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LABOR STATISZTIKA

2007. április 10. – október 28.
előadások száma: 27 este (a nagyobb – 50fő feletti – esték száma)
hazai fellépők: hozzávetőleg 30 zenekar, (+dj, képzőművész…)
külföldi fellépők: hozzávetőleg 13 zenekar, (+dj, képzőművész…)
fellépők ország szerint: Amerikai Egyesület Államok, Ausztria, Belgium, 
Brazilia, Franciaország, Horvátország, Magyarország, Egyesült Királyság, 
Spanyolország,
kiállítások: 6 kiállítás (grafika, festmény, fotó, installáció)
rendezvénylátogató: hozzávetőlegesen az esti előadásokon: 5200 fő

2008. március 19. – december 16.
előadások száma: közel 50 esti vagy napközbeni program
hazai fellépők: hozzávetőleg 60 zenekar, dj, képzőművész…
külföldi fellépők: hozzávetőleg 21 zenekar, dj, képzőművész…
fellépők ország szerint: Ausztria, Belgium, Franciaország, Horvátország, 
Japán, Magyarország, Egyesült Királyság, Portugália, Spanyolország,
kiállítások: 8 kiállítás (grafika, festmény, fotó, installáció)
rendezvénylátogató: hozzávetőlegesen az esti előadásokon: 8300 fő

Rólunk mondták / About us

TALáLT TereK - VisszA GyárbA!
Évadzárás a Zsolnay Labor Kísérleti Kultúrtérben 
ECHO (2007/5-6) - részlet

“…Május 18-tól hivatalosan is folyamatos kínálattal 
álltak elő, méghozzá a Labor Kísérleti Kultúrtér 
mellett a Jókai téri Varázskert Utczabál, majd a 
Kertvárosban tervezett Panelhetek megszervezését is 
bevállalva. Programjaikat az EKF pályázatukra kapott 
támogatásból valósították meg. Az, hogy sikerült 
benépesíteni ezt a régi ipari műemléket/Zsolnay-
örökséget különféle kortárs művészeti produkcióval, 
érdekes hatásokat/hangulatokat eredményezett 
kontrasztjaival együtt. Saját szervezésű eseményeik 
mellett kultúrteret adtak hol programhelyszínként, 
hol fesztiválklubként olyan hivatalos városi rendez-
vényeknek, mint a Nemzetközi Felnőttbábfesztivál, 
POSZT, ICWIP, Balkán Világzenei Fesztivál, Kortárs 
Magyar Fotóbiennálé és a Szemlétek. 

A zenei programok többnyire az alternatív, under-
ground szcéna képviselőire épültek: a Csókolom, 
Bárdos Deák Ágnes (Ági és Fiúk), a Specko Jedno 
(Rutkai Borival), Takáts Eszter, a Pscycho Mutants, a 
Pozvakowsky (16 mm-es filmeket vetítve), a Sonar, 
a Másfél Special, a francia Mango Gadzi, a Minimal 
Orcheastra, a zágrábi Bilk és a brazil Essencia 
Brasiliera léptek fel mások mellett. De még bécsi és 
londoni DJ-k is érkeztek a hazaiak mellé tánczenét 
szolgáltatni. 

A Labor hatalmas belmagassága miatt a rossz akusz-
tikával ugyan meg kellett küzdeniük a koncertek 
hangosítóinak, de az évad végére már elfogadható 
szinten oldották meg a problémát. Egyéb képző-
művészeti, színházi, fotó, stb. programjaik, bár az 
alternatív művészi felfogáshoz, életszemlélethez 
álltak közelebb, azért többnyire elkerülték a kortárs 
művészet kevésbé érthető, a mainstreamtől erősen 
eltérő, nehezen befogadható megnyilvánulásait. Így 
gyakorta, a befogadott városi nagyrendezvényekkel 
együtt kulturális megközelítésben a centrum a perifé-
rián fogalommal lehetett jellemezni kínálatukat. …”
A rendezvények jó részét nívósan és a folyamatos 
működést sikeresen megoldó, civil szervezeteket 
összefogó független csapat szűkreszabott financiális, 
személyi és tárgyi lehetőségeit valószínűleg meg-
haladta a három helyszínes feladat, megosztotta 
erőiket. A kisebb szervezési, technikai és egyéb 
problémák azonban nem vonják kétségbe kitűzött 
céljaik helyességét. Pozitív és negatív tapasztala-
taik egyaránt felhasználhatók a jövő kultúrájának 
tervezésénél. Hisz a civil erők bevonása nélkül nem 
számíthat igazi sikerre a 2010-es EKF program sem.
A Labor évadzárása egyben búcsú is, hisz a tervek 
szerint a jövendő Zsolnay-Kulturális Negyedben itt a 
Csodák Palotája kap majd helyet.

koszits Attila
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Barba Bár a Barbakánnál
2009 június elején a Sétatér Fesztivál hivatalos programhelyszíneként, a Barbakán Bástya tövében 
építettük fel a kilátótornyot. Alsó szintje, mely eddig színpadként funkcionált, most bárpultként 
született újjá, legfelső emelete pedig az éjszakáról-éjszakára megújuló fényfestés vetítőpontjaként 
szolgált. A Bástya melletti, évek óta elhanyagolt, gazos vizesárkot is megtisztítottuk, revitalizáltuk, 
s kellemes kikapcsolódásra alkalmas zónává változtattuk szerény előadótérrel, Retextil ülő- és fek-
vőbútorokkal, hangulatvilágítással.

Nagyszerű alkalom volt ez a pécsi amatőr művészek, főképp zenészek bemutatkozására. Fon-
tosnak tartottuk a kapcsolódási lehetőségek nyitva tartását, ezért a Bárban (és az azt reprezen-
táló internetes közösségi oldalon) elhelyeztünk egy programnaptárat, melyben bárki jelezhette 
fellépési szándékát. A nyitás után egy héttel már csaknem betelt a két hónaposra tervezett hely 
minden estéje. Az ilyenkor jellemző egyeztetési-szervezési kihívásokkal sikeresen megküzdve egy 
stílusgazdag, túlnyomóan zenei elemekből álló programsorozatot bonyolítottunk le, amatőr színázi 
performanszokkal, film-estekkel színesítve.

E fellépés után a Torony a Sziget Fesztiválra költözött, ahol Varázskert néven, új építményekkel 
kiegészülve hirdette Pécset.
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 Látványterv – 2010. július 20. A Szigeten – 2010. augusztus 10.

Sziget-Varázskert projekt
2009. júliusában a Barba-bár sikereit látva figyeltek fel az Európa Kulturális Főváros program szer-
vezői és egyik vezetője, Kardos József a LABOR csapatára. Hamarosan felkérés érkezett az EKF-
programtól, hogy egy ehhez hasonló „igazi pécsi helyet” vigyünk ki, építsünk fel a 2009-es buda-
pesti SZIGET Fesztiválon, ahol már a 2010-es kulturális főváros évadra készülve mutatkozott be Pécs. 

Olyan közös tér kialakítását kérték a Szigeten, ahol jól érzik majd magukat a szigetlakók és Pécs 
fiatal, kreatív előadói, művészei is bemutatkozási lehetőséget kaphatnak. Külön kérése volt a Bau-
haus művészetét középpontba állító EKF-programnak egy hatalmas, 5 méter magas Vaszilij-szék 
„másolat” megtervezése és legyártása.

Breuer Marcell óriás dizájnszéke ezúttal infopontként szolgált Pécs számára. Az Infoponttól a le-
begő kockák pécsi fotókiállításán keresztül lehetett eljutni egy hatalmas kerek tisztásra, ahol 7 nap 
alatt felépült a Varázskert: A torony-Barba-bár kiegészült egy újabb épülettel, amelynek a tetejére 
a pécsi dzsámi kupoláját idéző sátor került. Az épületegyüttest egyik oldalról bekerítette „a legye-
zőszerkezet”, egy háromszög alakú árnyékolókból elegánsan kialakított kb. 150 négyzetméteres 
védett vendégtér. 

A néhol már-már heroikus munkával elkészített monumentális installáció megérte a ráfordított 
energiát: amellett, hogy esténként pécsi zenekarok és dj-k is fergeteges bulikat csaptak a kis Hilda-
színpadon, a 2009-es sziget egyik kedvenc pihenő- és találkozóhelye lett a Varázskert.

A sziget-varázskert projekt a Labor egyik igazán nyerő formációját vitte szélesebb közönség elé: 
saját tervezésű térkialakítás és installációk, saját szervezésű, jó programokkal kiegészítve, több mű-
fajból.

A zenei előadók mellett a LABOR 
meghívására a pécsi Bagolyfészek 
antikvárium is helyet kapott a térhez 
kapcsolódó olvasóligetben, illetve 
lehetőséget biztosítottunk a DUB 
színháznak egy óriásbáb elkészítésére 
is, amely az utolsó napon, a Szigeten 
körbejárva az Üres Tér társulat tagja-
ival közösen szervezett felvonuláson 
búcsúzott a helytől.

P
R

O
JE

K
T

EK

32



K64 (Király utca 64.)
2009 végére nyilvánvalóvá vált, hogy a Zsolnay gyárból a Labor közösségének költöznie kell, mivel 
az Pécs EKF2010 projekt más funkciót szán az általunk azon a területen kialakított közösségi térnek.

Megindult a keresés, aminek során több ingatlant megnéztünk, feltérképeztünk és tucatnyi le-
hetőséget vettünk számba. A koncepciónk az volt, hogy egy olyan helyet kell találnunk a városban, 
ami közelebb van az eseményekhez és az emberekhez, hogy minél közvetlenebb legyen a kap-
csolatunk a város kulturális életével. Egy olyan többfunkciós közösségi tér képe körvonalazódott 
bennünk, ami könnyen megközelíthető és azt az igényeinknek megfelelően tudjuk kialakítani, mű-
ködtetni.

A város főutcájának új, 2010 elején még át nem adott részén, a még épülő Vasarely tér közelében 
találtunk otthonra, a Király utca 64-ben, ami egy nagyjából 100 m2-es ingatlan. A tervezés során 
figyelembe vettük, hogy több műhely lesz jelen benne, de ugyanakkor közösségi térként is hasz-
nálhassuk úgy, hogy közben - gazdaságossági megfontolásból - szálláshelyként is funkcionáljon a 
programjainkban résztvevő művészek számára.

A két belső szobában kapott helyet a média és a reart műhely, a galériák megépítésével sikerült 
megoldani a szálláshelyek kérdését, a fürdőszobát is felújítottuk, az előszoba és az étkező pedig 
tárgyalóként valamint közösségi térként működik.

A „Varázskert-Utczabár”-t az ingatlannal szemközti üres telken hoztuk létre. A közeli szálláshely 
elősegítette, hogy az itt fellépő művészek közvetlenebb kapcsolatot alakíthassanak ki a közönség-
gel és velünk, a Labor munkatársaival.
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A közösségi tér használata során 
(munkamegbeszélések, gyűlések, 

ünnepek közös megtartása) egy házi-
renddel koordináltuk a mindennapi 

teendőket (takarítás, mosogatás 
stb.), ami segíti és erősíti a közösség 

összetartozását, s napi működését is. P
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„…sok projekt ezek közül megjelenik az izgalmas 
kulturális város-kalauzon, a Kedves Térképen, 
melyet számos szervezet, köztük a British Council is 
támogatott, így a látogató számára hozzáférhetővé 
teszi e gyönyörű város civil közösségeit. Lehetőségem 
volt a térkép koncepciójáról beszélni készülése korai 
szakaszában, a Kulturális Labor központjában, majd 
személyesen is kipróbáltam 2010 derekán Pécsett, s 
bátran állíthatom, működik!
Azon látogatásokra is örömmel emlékezem vissza, 
melyeket Simon Ingram-Hillel a British Council Ma-
gyarországi Igazgatójával tettünk az inspiráló Retextil 
Alapítványnál, ahol megváltozott munkaképességű 
emberek csodálatos műalkotásokat, termékeket 
készítenek újrahasznosított anyagokból, valamint a 
VeloSophie-nál, ahol filozófiává és életmóddá változott 
a kerékpározásra és a bringákra való koncentrálás. 
Amit láttam, a Brit Nagykövetség jópár priorításával, 
különösen a környezetbarát projektek ösztönzésével 
egybecsengett.
Valahol az interneten van egy szépia film, néma-film 
szerű zenével, melyben Simon és jómagam, Pécs 
belvárosát fedezzük fel bringán. Bármi hasonlóság 
Paul Newmann-el, a Butch Cassidy és a Sundance 
Kölyök-ből csak a véletlen műve lehet. Az viszont igaz, 
hogy énekeltünk az esőben.” 

Greg Dorey brit nagykövet, 
budapest

Critical Mass-en, szereltünk a pécsi KreszParkban, és rengeteg embert megta-
nítottunk, hogyan szerelje meg saját kerékpárját. Vendégül láttuk a brit nagy-
követet a Szomszédok ünnepén, és a holland konzul is meglátogatott minket.

Jövőbeni terveink között szerepel a pécsi felsőoktatási intézményekkel egy 
kerékpáros szabadműhely projekt beindítása, egy kerékpáros fesztivál szerve-
zése a város civil egyesületeinek bevonásával. Ezek mellett fejleszteni fogjuk 
a bringaparkunkat és a szervizünket, rendszeresen tartunk kerékpárszerelő és 
a kerékpáros hullladék újrahasznosításával foglalkozó workshopokat, együtt-
működést kezdeményezünk a városvezetéssel a kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztésének érdekében. Egyedi tervezésű kerékpárok építésébe kezdünk, 
és egy nemzetközi ernyőszervezet létrehozását tervezzük hasonló profilú kül-
földi egyesületekkel. Egy szóval, tovább dolgozunk azon, hogy a VeloSophie 
továbbra is több legyen, mint egy bringabolt.

Velosophie Projekt
2010 április kilencedikén nyitottuk meg a Velosophie Közösségi Teret. Célunk egy olyan közeg meg-
teremtése volt, ahol egy bringabolt, -kölcsönző, -szerviz alapszolgáltatásai mellett a bekerekezők 
megtanulhatnak bringát szerelni és meg is szerelhetik sajátjukat, valamint kulturális eseményeken, 
kiállításon, performanszokon vagy élménybeszámolón, filmvetítésen vehetnek részt, leülhetnek 
beszélgetni, informálódni, kikapcsolódni.

A műhelyünk Pécs szívében, a Király utcáról nyíló belső udvarban található. A kicsiny belső rak-
tár, műhely, iroda mellett egy tágas fogadó terünk van, melyet a Retextil Alapítványtól kapott, ké-
nyelmes repuffokkal rendeztünk be. A fogadó tér mögött pedig egy zárt raktárban helyeztük el a 
kölcsönözhető bringaflottát és a használt kerékpárokat.

A sikeres megnyitó mulatság után mozgalmas tavasz várt ránk és még mozgalmasabb nyár. Ker-
tesítettük az udvarunk egy részét, élménybeszámolót szerveztünk egy amerikai barátunk számára, 
részt vettünk a Pécsi Egyetemi Napokon, kitelepültünk a Fishing on Orfű – re, az E.F.O.T.T –ra és 
az Ördögkatlan Fesztiválra. Látványszervízt csináltunk a budapesti Futár Európabajnokságon és a 
BánkiTó fesztiválon. Segédkeztünk a Varázskert nyitófelvonulásán, részt vettünk mindegyik pécsi 
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Utópia Kollégium
Az Utópia Kollégiumot a XX. század hajnalán, egy pontosan nem meghatározható időpontban ala-
pította Jaroslav Jičínský cseh származású, Magyarországon élő bányamérnök. Titokzatos célja az 
volt, hogy a tudást, amit önmagunkban felhalmozunk a test és az elme kifáradása ne törölhesse, 
örökül hagyható legyen a minket követő nemzedékeknek. Azt vallotta, hogy a könyv „párbeszéde” 
az olvasóval nem elég pontos, tartalma sokféleképpen értelmezhető, ezért a matematika elméleti 
és a gépészet gyakorlati ábrázoló képessége kerül majd a nevelő munka középpontjába. Kortársai 
kevesen értették, de Ők, akik a kollégium első tagjai lettek, megsejtették és segítették áldozatos 
tevékenységét. Elkészült egy GÉP, a kor rejtélyes technikai csodája. 

Energiaigényes működtetéséhez bányát nyitottak a Mecsek dombjai közt, s a feltárt szén biztosí-
tott megélhetést, fejlődést az évtizedeken át itt dolgozó embereknek. Munkájuk, a zavaros politikai 
és vallási helyzet miatt – ami a múlt század közepéig s még azon is túl eltartott –, a nyilvánosságtól 
elzártan lassan feledésbe merült.

A Gróf Széchenyi István akna titka csak napjainkban kerülhetett az érdeklődésünk közelébe. Ma-
gunk próbáltunk hozzáfogni a kollégium újraértelmezéséhez, de erőnk s anyagi forrásaink kevés-
nek bizonyultak a nagy feladat végrehajtásához. Később segítséget kaptunk a Budapesten műkö-
dő, drámapedagógiai és közösségfejlesztő módszerekkel foglalkozó Krétakör Alapítvány részéről, 
akikkel fiatal, tettre kész társakat toboroztunk a helyi iskolákban tanuló és a téma iránt fogékony 
diákok népes táborából. Közösen felkutattuk a nekünk szánt üzenetet, majd a több hónapos felké-
szítő munka során elsajátítottuk önmaguk és az utánuk jövők számára szükséges kollégiumi elve-

„A kíváncsi tekintet 
életrekelti, működésbe hozza a 

gondolataban értőn ábrázolt 
témát.” 

(J. Jičínský, 1921. Pécs)
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ket, melyekkel a szellem és az anyag kapcsolatából 
létrejövő elemző nevelés működőképességét bebi-
zonyíthattuk. 

Frissen felavatott kollégistákkal megismertettük, 
majd újra birtokba vettük azokat a tereket, melyek 
elődeink igyekezetét és szorgos munkáját dicsérik. 
Elmélyültünk a város eme ipartörténeti emlékeinek 
korokon átívelő s a jelenre is nagy hatást gyakorló 
tárgyainak megismerésében. Rendbe hoztuk, re-
konstruáltuk a GÉP újraindításához szükséges tech-
nikai környezetet, felépítettük azokat a „díszlete-
ket”, melyek érthetővé s a nyilvánosság számára is 
bemutathatóvá tették kutatásaink tárgyát. A telep 
energiaigényét és a rombolás okozta fájó hiányos-
ságokat, ami a GÉP hibás működése folyamán már 
jelentős károkat okozott környezetünkben, a városi 
elektromos hálózat terhelésével, a hely ötletes újra-
rendezésével, újrafelhasznált anyagok beépítésével 
pótoltuk, mivel a bánya elhanyagolt, leromlott álla-
pota ezeket nem biztosította oly sok éve már. Dol-
gos kezeink jelenléte a közösen eltöltött nappalok, 
éjszakák újra felpezsdítették az itteni életet, a régi 
szakemberek elmesélték történeteiket múltjukról, 
munkájukról, életükről s örömmel dolgoztak újra 
együtt, velünk.

Tiszta és működő terek, változatos műhelymunka, 
bányarádió, szállás és étkezés, kulturális programok 
várták azokat a látogatókat akiknek május elsején, a 
Munka Ünnepén látványos bemutatatót tartottunk 
ipari és kulturális tradícióink megőrzésének bizonyí-
tékául. Újra a régi pompájában tündökölt az akna, 
szellemi és anyagi örökünk jó kezekbe került, szén 
helyett a kultúra felhozatala történik itt és a munka 
nem áll meg…

Dr. Berkes László

Rólunk mondták / About us

Labor? 
Mint a Krétakör. Kreatív, megbízható és gyors.

Schilling Árpád művészeti vezető, krétakör
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Varázskert – Utczabár
Két éves előkészítés, helyszínkeresés, és közös gondolkodás után, 2010.június 16-án megnyitotta 
kapuit a Varázskert UtczaBár.

Ez a hely volt Pécs első szabadtéri alternatív kulturális közösségi tere, melyet a Király utca végén, 
egy foghíjtelken építettünk fel részben meglévő, részben új fa épületekből, szabadtéri bútorokból, 
egyedi térinstallációkból.

Helyet kapott itt egy kis színpad, felette kilátótorony, egy bárpult, VIP helység/vetítő, egy tetőte-
rasz (a.k.a. „női napozó” copyright Wéber Kristóf), Retextíl bolt, egy fedett nézőtér, kerti bútorok. A 
programsorozat a Varázskert Utczabál fesztivállal kezdődött, mely már ismert volt a pécsi közönség 
számára korábbi évekből, amikor is a Jókai téren került megrendezésre ez a fesztivál. Az Utczabál 
tíz napig tartott, minden nap előadások, koncertek, dj-k váltották egymást hazai és néhány külföldi 
fellépő részvételével, főként az alternatív és független szcénából. A fesztivál után a helyszín tovább 
folytatta működését, egészen október közepéig.

 A vendéglátás terén is törekedtünk a változatosságra, különleges kínálatra. A választék kiala-
kításakor, csakúgy, mint az egész tér megalkotásakor kiemelten fontos szempont volt a környe-
zetvédelem, a fenntarthatóság. A bárban fair trade teákat árultunk, helyi kistermelő bioborait, 
háziszörpöket, pécsváradi préselt gyümölcsleveket kínáltunk, a capuccinot biotejből készítettük, és 
a megye egyetlen családi sörfőzdéjéből hoztuk a házi sört.

 A Varázskert hamar belopta magát a helyi közönség, és a turisták szívébe, több pozitív kritika 
és méltató cikk jelent meg rólunk a sajtóban. Facebook oldalunkon közel 800 rajongó kísérte figye-
lemmel programajánlatainkat napról napra.

Végül több mint hatvan koncert, számos dj-s parti és jó néhány színházi program után október 
9-én Punnany Massif koncert és FPT parti zárta a szezont, több száz néző részvételével. A Labor 
szövetkezet tagjai, szimpatizánsai csaknem minden nap jelen voltak a helyen és bátran állíthatom, 
hogy az utóbbi évek legszebb nyarán vagyunk túl.

Végezetül álljon itt néhány név a Varázskert színpadán megfordult fellépők közül: Zuboly, Korai 
Öröm, Ágoston Crew, Egy Kiss Erzsi Zene, Realistic Crew, Trottel, Specko Jedno, Takács Eszter, Dj 
Bootsie, Foul Geese(UK), Yellow Cap(DE),Urban Rabbits Band(FR),Baltazar Montanaro(FR),stb,stb…
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Rólunk mondták / About us

Kulturális összkommuna, ami együtt lélegzik Pécs 
városával. Jelen van a legjelentéktelenebb megmozdu-
lástól a legnagyobb kulturális rendezvényekig. 
Személy szerint is sok élményt nyújtottak a Varázskert 
nyári percei vagy a segítség, a leeresztett belsőm 
felpumpálása formájában a VeloSophie-ban egy kávé 
mellett. Úgy gondolom, hogy a Labor helyén van és 
lesz a közeljövőben, nem csak az elszántság és ráter-
mettség végett, hanem mert munkájuk eredménye 
is meggyőző. Nyitva állnak bárkinek és segítenek 
bárminek, ami értékes, ez szerintem a jó jövő és az 
eurokomform gondolkodás lényege.

Felcser „RendbenMan” Máté 
Punanny massif
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48 projektek

nemzetközi 
együttműködések



Lyonban, félpénzen
Először 2006 novemberében jártunk a lyoni 
Friche-ben. Pécsi művészekkel és programszer-
vezőkkel utaztunk Lyonba egy „workshopra,” 
mely pontos célját az indulást megelőzően még 
nem ismertük. Kisbuszunk hétfős legénysége 
egy novemberi este érkezett a néhai Renault 
gyár hatalmas csarnoka elé. A 16-órás út után jó 
tíz percbe került, míg egy sötét ruhás férfi, fej-
lámpával a fején kinyitotta előttünk a gyár ud-
varára vezető kaput. Pár perccel később már egy 
hangár belső terében voltunk autónkkal, több 
használaton kívüli roncs társaságában. A hangár 
oszlopokkal tagolt, a tetőzet cikk-cakkban lép-
csős, klasszikus ipari fénybeeresztő. Christopher 
– aki segített bejutnunk az épületbe – ugyan 
nem tudott érkezésünkről, sem a workshopról, 
mindenesetre szívesen fogad minket! Egy el-
dugottabb sarokban elfordítja egy mikro sütő 
kapcsolóját, mire kis csilingeléssel világosság 
támad a hangárban a felhúzott ötpercnyi idő-
intervallumra, majd újra sötét. Házigazdánk se-
hol. Persze egy kisebb járkálás és telefonálgatás 
után találkozunk valakivel, aki már tud rólunk. 
Tőle még szállást is kapunk! Kinek egy, (vagy 
egy fél) lakókocsi jut, másnak piciny kaliba, én 
egy fészerszerűség tetején csinálok magamnak 
raklapból, hullámpapírból és „pukkancs” fóliá-
ból ágyat. A hangárban nincsen több öt foknál, 
a megfelelő hálózsákkal viszont mélyen és nyu-
godtan lehet aludni. Fogadtatásunkra és szállás-
körülményeinkre egészen máshogyan gondol-
tunk utazásunk alatt!

Másnap bejárjuk a gyár mindkét nagyobb 
szárnyát, azoknak labirintushoz hasonló tereit. 
A hely valóban hatalmas. A 35 000 négyzet-
méternek a nagyja már beépített. Úgy lehet e 
helyet elképzelni, mint egy klasszikus bevásár-
lóközpontot: ház a házban építészetet. A csar-
nokok oszlopai közé, az itt lakók elválasztásokat 
építenek, azaz lezárnak maguknak – vagy cso-
portjaiknak – területeket. Ezek nagysága telje-
sen eltérő. Építési technikájukat szemlélve egy 
néprajzi gyűjtemény juthat eszünkbe. Mintha 
nomád törzsek 1000 éves történeteit és szoká-
sait vizsgálnánk. Amit látunk teljesen utópiszti-
kus. Vannak, akik bambuszból készítettek határ-
falat, viszont gótikus szerkezetet alkalmaztak, 
mások kis erdei faházat tákoltak össze (éppen-
séggel egy vasútmodell asztalon is lehetne…). 
Megint mások „lejárt” PVC reklám molinókkal 
(óriás printekkel) választottak több oszlopköz-
nyi területet. A madárfészekként galériát építők 
tákolmányai ugyan biztonságot nem sugároz-
nak, de mindenesetre szemrevalóak. Mongol 
jurták keverednek itt félbevágott kiszuperált 
autóbuszokkal, nejlon függöny térelválasztók, 
agyag-szalmabála fallal. Emberi találékonyság-
nak ilyen sokszínűségét ritkán látni együtt. Álta-
lános benyomásunk, hogy az égész olyan, mint 
egy forgatás díszletei. (Egy olyan filmmé, ami 
mondjuk egy atomkatasztrófa után játszódik, 
és egy elzárt közösség birodalmában vezet be.) 
Különleges tér és idő kavarodik itt össze és bi-
zonytalanít el minket…
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Ó Portó!
A Kulturális Labor Szociális Szövetkezet – annak 
informális elődje, illetve partner szervezetei – 
2008-ban kezdett el nemzetközi fiatalok alter-
natív oktatási rendezvényein, önképzésein részt 
venni. A Fiatalok Lendületben Program lehető-
séget biztosít arra, hogy szervezzünk csereprog-
ramokat és részt is vegyünk az európai partne-
reink által szervezett események sokaságán. Az 
Európai Bizottság, az Európai Parlament és az 
Európai Unió tagállamainak megállapodása ér-
telmében létrejött Fiatalok Lendületben Prog-
ram (Youth in Action) célja a fiatalok tapasztalati 
tanulásának támogatása informális tanulási kö-
zegben, ifjúsági projekteken keresztül. 

Legfőbb partnerünk eddig ebben a portoi 
AE2O / Associação para a Educação de Segunda 
Oportunidade (Association for Second Chance 
Education), a lyoni ABI/ABO egyesület volt. 

Először 2008 tavaszán sikerült a Labor de-
legációt Portó befogadó közegébe kijuttatni, 
a AE2O iskola akkor szervezett első körben 
workshopot. Ekkor még nem vettem részt, de 
a csapat igen jó színben érkezett vissza az egy 
hetes útról. Rengeteg történettel és élménnyel, 
mosolygó arccal, és tapasztalattal tették gazda-
gabbá a pécsi közeget…

A következő alkalom 2009 májusában történt. 
Öt fiatallal érkeztünk a Vila Nova de Cerveira 
nevü kis faluba, hogy a világtól kellőképpen 
elzárva, de a természethez közel, kényelmes és 
inspiratív környezetben dolgozzhassunk egy kö-
zös előadáson. Ezeken a workshopokon a tánc, 
a multimédia, a recycle art, a színház és a zene 
a fő elem, a diákok választhatnak hogy melyik 
műhely munkájában vesznek részt. A program 

lényege is ebben rejlik: ezeken a művészeti ága-
kon keresztül elérni a fiatalok kreatív energiáit, 
azokat felszabadítani és ezáltal a tevékenységük 
legeredményesebb oldalát előhozni. A program 
a 12-21 éves korosztály fiataljait célozza meg, a 
legképlékenyebb időszakot, amikor még lehet 
változni és változtatni olyan berögződéseken, 
amelyeket a gyermekek otthonról vagy addig 
megélt tapasztalataikkal hoznak, és esetleg elő-
nyükre, fejlődésükre válhat.

Egyik szabad délutánunkon, a már korábban 
kinézett közeli hegytetőt vettük irányba. A ma-
gyar csapat elindult és a távolról pihe-puha lej-
tős hegyoldal lábánál úgy döntött, hogy nem a 
kijelölt úton megy fel a csúcsra, hanem torony-
iránt, egyenesen fel. Útközben derült csak ki, 
hogy ami lentről a faluból mohának tűnt, az ott 
élő közelségben szúrós növényzet és meredek, 
áthatolhatatlan szikla és kő, meredek ormok és 
sűrű, bántó növényzet. Félúton már nem for-
dulhattunk vissza, nem volt más választásunk, 
mint egymást segítve, szépen lépésekben, az 
egyre szélesedő horizontot szemlélve, a lemenő 
nap fényében feljutni a tetőre. Eddig még nem 
tapasztalt erő vett rajtunk erőt, egyfajta túlélő 
csapat lettünk, s szinte egy emberként ünne-
peltük a pillanatot s adtunk hálát a földnek, a 
hegynek, a szélnek, hogy egy ilyen próbatétel 
elé állított minket. 

A „tábor” végén mind a hat ország csapata 
még nagyobb egységet képezve adta elő mű-
sorát, kíválóan működött együtt és eredmé-
nyesen zárta a találkozót Vila Novában és Portó 
egyik negyedében. 
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Bulgária 
tengerpartján
Ugyanezen év (2009.) nyarán Bulgária tengerpartjára vitt 
az utunk, Sozopol városába, hogy egy újabb Laboros csa-
pattal gazdagítsuk a nemzetközi programot. A helyszínvá-
lasztás ilyen alkalmakkor bizonyítja fontosságát. A kreatív 
és sok esetben megerőltető, ugyanakkor vidám munká-
hoz jó ha vízközelben vagy hegyek közt, a természethez 
közel (de a civilizációtól sem távol), valami helyi kis közös-
ség vagy városka életébe bekapcsolódva vehetnek részt 
a fiatalok. Ez a Fekete tenger partjánál tökéletesen műkö-
dött, a munkát minden nap reggeli erősítő és játékos fel-
adatokkal kezdtük a parton, esténként vagy ebéd helyett 
pedig szabad programként jól esett egy úszás és napozás.

A különböző fogalkozások egy programmá forrtak ösz-
sze, melyet az utolsó nap Sozopol városka lakóinak és az 
ott nyaraló közönségnek adtunk elő. Hasonló élményekkel 
és fejlődésben gazdag időtöltéssel telt ez a nyári hét.

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
•	 a fiatalok aktív polgári szerepének előmoz-

dítása, különös tekintettel az Európa-polgári 
szerepükre;

•	 a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különö-
sen annak érdekében, hogy erősödjön a társa-
dalmi összetartás az Európai unióban;

•	 a különböző országokban élő fiatalok közötti 
kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;

•	 hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az 
ifjúsági területen tevékenykedő civil szerveze-
teket támogató rendszerek fejlesztéséhez;

•	 az ifjúsági területen megvalósuló európai 
együttműködések előmozdítása.
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Izland vulkánaánja
Idén először Izland volt a helyszín, ezúttal a 
csoport vezetői, tanárai és pár diák vett részt 
az izlandi TOS szervezet által szervezett szemi-
náriumon. Programjaink közt voltak csapaterő-
sítő trainingek, a helyi iskolák meglátogatása, 
Hólmavik falvának közössége is tartott nekünk 
beszámolókat, és nekünk is lehetőségünk adó-
dott hogy megmutassuk mi mire vagyunk képe-
sek. A felemelő közös munkát szép égi jelenség, 
a sarki fény szemlélése egészítette ki, s még egy 
vulkán kitörése is színesítette az egyébként is 
nagyon gazdag napok történését. Az ottlévő 
emberek, 11 nemzet több mint 30 résztvevője 
semmihez sem fogható élményben tért haza, 
különböző időpontokban, attól függően mikor 
kapott repjegyet és hogy mikor hagyott alább a 
füstölgő vulkán. 

Személyes tapasztalataim szerint ezek a 
workshopok olyan élménnyel és erővel töltik 
fel a részt vevőket, amelyekhez foghatót csak 
egyéb csoportfoglalkozások, utazások és kö-
zös munkák során lehet érzékelni, de itt együtt 
olyan lehetőségekhez juttathatják az egyént, 
amelyek csak nagyon ritkán valósulhatnak meg. 
Fontos tényezők ilyenkor a nyelvtudás, az alkal-
mazkodó képesség, a talpraesettség, a kompro-
misszumkésség, a éleslátás, esetleg valami te-
hetség, melyek segítik az egyént az eredményes 
közösségi munka terén, vagy ha valamelyikben 
hiányosság mutatkozik, ezen alkalmak lehető-
ségeket biztosítanak a fejlődésre. Talán ez is a 
„Fiatalok Lendületben” program célja, hogy egy 
európai integritást és identitást hozzanak létre 
az új közös Európában, nyitott, szolidáris, szoci-
álisan egységes, bátor fiatalokkal a fedélzeten. 
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Perm, Európa pereme
LABOR csapatunk számos európai ország mel-
lett Oroszországba is eljutott, résztvevője lehe-
tett a “European Accents in Perm” nemzetközi 
művészeti fesztiválnak, mely az Urál lábánál el-
helyezkedő Perm városában zajlott 2010. szept-
emberében. Az éves előkészülettel járó projekt 
során 3 alkalommal látogattunk el az „eurázsiai” 
városba, hogy német, orosz és magyar résztve-
vőkkel együtt egy multifunkcionális teret alakít-
sunk ki. Tettük ezt egyrészről a közeledő feszti-
vál részére, másrészről a helyi művészek hosszú 
távú működéséhez kapcsolódva. A projekt a 
„MUFU” (multifuncional cultural place) nevet 
kapta és a városi önkormányzat segítségének, a 
fesztiválszervezők közreműködésének, de első-

sorban közel 50 önkéntes alkotó részvételének 
köszönhetően egy impozáns, kiállításokra, ze-
nei és színházi előadásokra alkalmas többfunk-
ciós kulturális teret hoztunk létre. Bemutatóte-
ret, kávézót, valamint egy emeletes, kilátóval, 
napozóval kombinált, faácsolatú kültéri színpa-
dot építettünk az eseményhez kapcsolódóan. 
A MUFU célja azonban nemcsak egy kulturális 
célokra használható tér kialakítása volt, hanem 
a már általunk Pécsett kialakított LABOR modell 
adoptálása és egy tapasztalati folyamat átadása 
volt, amit a közreműködő helyi művészek elsa-
játíthatnak és a jövőben tovább építhetnek. A 
hely híre és annak…

Rólunk mondták / About us

Jómagam építészként csatlakoztam a MUFU projekt-
hez, 2010. augusztusában. A kiutazó csapat néhány 
tagját már ismertem korábbról – a közös munka 
így nem okozott gondot. Sokkal jobban érdekelt, 
hogy én, mint építész – alapvetően racionalista és 
funkció-mániás –, miképpen tudok együttműködni a 
sok szabad művésszel. Igen kellemes meglepetést ért. 
Egyrészről mert jobban élveztem a munkát, mint előt-
te gondoltam volna, másrészről mert a beilleszkedés 
igen hamar és gördülékenyen ment. Szerencsére ez a 
végeredményen is meglátszott. Két hét leforgása alatt, 
olyan multi-kulti helyet hoztunk létre, mely bármelyik 
nyugati városban is életképes lehetne. Számomra 
hatalmas élmény volt és számtalan élménnyel, 
tapasztalattal lettem gazdagabb. A LABOR csapatának 
hálával és köszönettel tartozom, hogy meghívtak erre 
a munkára. 
Köszi, puszi.

Csikós Gábor építésziparos
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kAPcsolAt
KULTURÁLIS LABOR SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
7626 Pécs, Király u. 64.
labornaptar@gmail.com
www.lab.org.hu
+36 70 605 81 68

Labor Misszió
Nyitott alkotócsoportunkban, a Kulturális LABOR Szociális 
Szövetkezetben az egyéni önkifejezések ösztönzésén keresztül  
a közösségi szellem megvalósítását célozzuk. 

Missziónk a kreatív ipar és a kulturális városfejlesztés rendhagyó 
formáinak keresése a fenntartható fejlődés szempontjai szerint. 

Szervezetünk az esélyegyenlőség szellemében a hátrányos helyzetű 
emberek foglalkoztatását és rehabilitációját végzi. 
Aktivitásunkat elsősorban a művészet és társadalom kohéziója mentén 
fejtjük ki.

Mindezeket közösségi kulturális terek létrehozásával és azok hatékony 
működtetésével, saját tervezésű, egyedi termékek készítésével  
és szociokulturális tevékenységeinkkel alapozzuk meg.


