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Kiutazásom célja az volt, hogy a FRAC (Regionális Kortárs Művészeti Gyűjtemény) 

gyűjteményeiben található építészettel kapcsolatos alkotásait vizsgáljam, mivel az építészet és 

képzőművészet közti határok elmosódása, és a két terület egymásra hatása foglalkoztat.  

A roueni FRAC gyűjteményében számos olyan alkotótól található mű, amelyek művészetében 

központi gondolat az urbanizmus és/vagy az épített világ (Kristina Solomoukha, Nicholas 

Moulin, Cyprian Gaillard, Stephen Craig). Másfelől, mivel egy régió kortárs művészeti 

gyűjteményéről van szó, a gyűjtésben fontos szerepet kap a lokális szempont. A normandiai 

táj és építészet tehát jelen van egyes műveken keresztül (DOP Kollektíva, Bertrand Berenger, 

Olivier Masmonteil, Yvan Salomon, Gilles Saussier alkotásain át például). 

A gyakornokság alatt megismerhettem a világszerte egyedülálló kortárs gyűjteményi hálózat 

működését is. A 30 éve megalapított, állami és regionális finanszírozású gyűjtemények 

minden évben folyamatosan bővülnek, és a múzeumoktól eltérően nem csak egy fix térben, 

hanem külső, független intézményekben (más múzeumokban, könyvtárakban, iskolákban, 

stb.) hoznak létre kiállításokat. Építészeti szempontból érdekes tapasztalat volt a különböző 

téri adottságokhoz való folyamatos alkalmazkodás kötelezettsége is, hogy a képzőművészeti 

alkotások hogyan lépnek párbeszédre az egymástól nagyon különböző terekkel.  

A gyakornokság ideje alatt részt vettem az intézmény napi munkájában, segítettem kiállítások 

létrejöttét, emellett saját kutatásokat folytathattam. A szakmai nyelvismeretem mélyült, 

kutatásaimhoz nem csak új ismeretanyaggal, de új szempontokkal is gazdagodtam. 

Lehetőségem nyílt közelebbről megismerni Rouen középkori faszerkezetes házakból álló 

belvárosát és gótikus katedrálisait. A régió egyéb építészeti nevezetességeihez is eljuthattam, 



mint például Le Corbusier munkásháza Saint-Nicolas-d’Aliermont-ban, vagy Le Havre 

belvárosa, melyet a II. világháború után szinte teljesen újjáépítettek Auguste Perret tervei 

alapján. A modern várostervezés egységes, vasbeton szerkezetekből álló példája azóta már az 

UNESCO világörökség része. Ugyanitt található a világhírű brazil építész, Oscar Nimeyer 

által tervezett művelődési ház, a „Vulkán” (1982).  


