ART QUARTER
BUDAPEST (AQB)
Az Art Quarter Budapest egy privát kezdeményezésből született, független
kulturális intézmény, egy dinamikusan fejlődő kortárs művészeti központ,
melynek tevékenysége szerteágazó.
• Helyet adunk egy hazai, főként vizuális művészekből álló progresszív
kollektívának, mely egyre bővül.
• Bentlakásos rezidencia-programot működtetünk külföldi művészek számára,
melybe a vizuális művészetek mellett a cirkusz, film, irodalom, színház, tánc
és performansz művészet területén alkotó művészeket fogadunk és segítjük
őket projektjeik megvalósításában valamint a helyi szakmai közéletbe való
integrálódásban.
A rezidencia program működtetése mellett:
•
•
•
•
•

kiállításokat szervezünk belföldön és külföldön
kiállításokat fogadunk be saját kiállító terünkbe
belföldi turnékat szervezünk külföldi társulatok számára
koncertet szervezünk itthon külföldi előadók számára
szakmai rendezvényeknek –workshopok, konferenciák- adunk helyet saját
épületünkben
• előadóművészeti eseményeket –zene, színház, tánc, cirkusz- rendezünk saját
helyszínünkön, szabadtéren és beltérben
• önálló művészeti projekteket kezdeményezünk illetve hazai és nemzetközi
partnerszervezetekkel társulva részt veszünk azok megvalósításában
Mindez azáltal válik lehetségessé, hogy folyamatosan zajlik egy célirányos
ingatlanfejlesztés a háttérben, melynek célja, hogy az intézményünknek
helyet adó ipari műemléket képviselő épületegyüttes felújítása és funkcióváltó
átépítése minél jobb körülményeket teremtsen a művészi alkotómunka és annak
bemutatása számára.
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Az AQB-nek helyet adó Haggenmacher-udvar története a XX. század elejéig:
Id. Haggenmacher Henrik, svájci származású magyar nagyiparos 1867-ben
vette meg a Frohner család promontori sörfőzdéjét, melynek továbbfejlesztése
eredményeképpen jöttek létre az AQB mai épületei. 1875-re Haggenmacher
üzeme termelékenységben már a második volt a Dreher Antal-féle kőbányai
sörgyár mögött.
Az I. világháború után az ország területvesztése érzékenyen érintette a
sörgyártókat is, ezért Dreher Jenő kezdeményezésére 1923-ban létrehozták a
Dreher Konszern-t, melynek tagja lett a három legnagyobb serfőzde: így a Dreher
mellett a Haggenmacher és az Első Magyar Részvényserfőzde is.
A sörfőzést ettől kezdve közösen végezték a Részvény-sörgyárban, Kőbányán, a
Haggenmacher telepen pedig textilüzemet rendeztek be.
Az épületegyüttes - mint annyi minden más - hanyatlása a háború utáni
államosítással kezdődött...”
Közelmúlt:
Az erősen leromlott állapotú gyártelep egy részét, illetve az ott található
épületeket 2004-ben vásárolta meg a Haggenmacher Udvar Kft., és kezdett hozzá
az ingatlan hasznosításához, a gyártelep rehabilitációjához illetve az ott található
egyik főépület fokozatos felújításához.
Ennek eredményeképpen létrejött az Art Quarter Budapest (AQB) névre
keresztelt nemzetközi kortárs művészeti központ, amely az ezt követő években
számos rendezvénynek, művészeti eseménynek, koncertnek, kiállításnak adott
otthont, noha még ad hoc jelleggel.

2

3

ART QUARTER
BUDAPEST (AQB)
Az Art Quarter Budapest fejlődésének fontosabb eseményei évenként:
2012
• A 2400 nm összterületű épület, 6 szinten 19 db egyenként 68-74 nm-es
alapterületű műtermet tartalmazó AQB vizuális művészeti alkotóházként
működött.
• 14 Magyarországon élő magyar illetve külföldi művész dolgozott itt nap mint
nap.
• Emellett két szinten a Kogart Galéria részlegei (raktár és irodák) működtek a
házban.
• A fennmaradó műtermek feltöltése, illetve az ezt célzó koncepció kidolgozása
zajlott a háttérben.
• 2012 nyarán indult el az AQB nemzetközi artist-in-residence programjának
bevezetése: fölállítottuk a jelentkezéseket elbíráló, legjelesebb hazai
szakemberekből álló kuratóriumot, felvettük a kapcsolatot a külföldi
partnerszervezetekkel és nyílt felhívást bocsátottunk közre, majd elindult a
beérkező pályázatok elbírálása, a 2013-as évi rezidensek kiválasztása.
• Saját standdal szerepeltünk a hazai képzőművészeti élet egyik legnagyobb
seregszemléjén, az Art Market Budapesten.
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2013
• Az AQB megkezdte működését nemzetközi művészeti rezidenciaközpontként.
• Együttműködést kezdeményeztünk a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Karával és az eszéki Josip Juraj Strossmayer University Művészeti
Akadémiájával.
• Az A-i-R program működésének első évében 11 országból fogadtunk rezidens
művészeket, és kiterjesztettük rezidenciaprogramunkat -a vizuális művészet
mellett- az előadóművészetek (zene, tánc, színház, performansz) területére is.
• Rezidens művészeink számára számos nyilvános megjelenést szerveztünk
külső helyszíneken, Budapesten és vidéken.
• Elkezdtük házon belül is a kerületi és fővárosi közönséget vonzó kulturális
rendezvények szervezését: 3 kiállítás megnyitó volt a házban, melyeket
a C-Art-C Egyesülettel együttműködve valósítottunk meg, többször
részt vettünk a Nyitott Műtermek Délutánja programsorozatában és
Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál keretében kétnapos összművészeti
programsorozattal önálló fesztiválhelyszínként is bemutatkoztunk.
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2014
• Megépült a stúdióktól külön álló lakószárny.
• Nemzetközi rezidenciaprogramunkat kiterjesztettük a film területére.
• A vizuális művészetek mellett már az előző évinél nagyobb teret nyert az
előadóművészet.
• A társulatok számára 2 nagyméretű stúdiót alakítottunk ki.
• Létrehoztuk első színházi koprodukciónkat a Robert Bosch Stiftung és az
Európai Unió támogatásával.
• Először szerveztünk belföldi turnét külföldi rezidens színházi társulat
számára
• először szerveztünk szakmai rendezvényt, Dance-in-Education workshopot az
Aulea Alapítvánnyal együttműködve
• Megindul az együttműködés a Budafok-Nagytétényi Önkormányzat által
fenntartott kulturális intézményekkel
• az első cirkuszi előadások az AQB udvarán: offline:ontheater
• az első elektronikus zenei rendezvény az épületben: The Corporation, Techno
Zsinat II.
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2015
• Átadásra került az AQB Backdoor névre keresztelt 400 m2-es kiállító és
rendezvényterünk.
• Rezidenciaprogramunkat kiterjesztettük cirkuszművészet és az irodalom
területére is.
• Megrendeztük nagy sikerrel első külföldi kiállításunkat, Berlinben, a
Lehrter17 nevű projektgalériában.
• Először tart előadást az AQB-ben külföldi társulat (Mixdoor-project)
• Együttműködést kezdtünk a Kortárs Építészeti Központtal, amelynek
keretében workshop helyszíne az AQB
• Önálló helyszínként bekapcsolódunk a Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti
Fesztiválba.
• Megbízást kapunk a Budafok-Nagytétényi Önkormányzattól egy 5 képből álló
nagyméretű, közterületi tűzfal-freskó sorozat elkészítésére
• Megkezdődik együttműködésünk az egri Eszterházy Károly Főiskola Vizuális
Művészeti Tanszékével
• Elindul csereprogramunk a bécsi dasweissehaus nevű társintézménnyel
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Ezen évek során az AQB-ben dolgozó hazai művészek, és az ide látogató
külföldi rezidens művészek száma is folyamatosan nőtt. Kiszolgálásuk úgy vált
lehetségessé, hogy  céltudatos fejlesztésnek köszönhetően ezzel párhuzamosan
növekedett a rendelkezésre álló épületeknek a művészeti központ által használt
területe is.
Közeli terveink között szerepel:
• az AQB-nek helyet adó Haggenmacher-udvar zöld területének rekultivációja,
ott egy közösségi tér, rekreációs park, a művészettel való találkozás terének
kialakítása
• egy kamara színház létrehozása
• A-i-R programunknak a zene irányába történő kiterjesztését lehetővé tevő
infrastruktúra kiépítése
Terveink megvalósítása érdekében továbbra is keressük az együttműködést
hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.
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H-1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50.
06 (70) 455 4040ű
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