
Csoportunk aktív és a kiállításon résztvevő tagjai:
Both Balázs, Halász László, Horváth László, Matyi Katalin, Mészáros Ödön,
Müller Éva, Nagy Éva, Puha Titusz, Radnai Judit, Rosch Gábor, Surányi
András

A Budapesti Városvédő Egyesület Fotóscsoportja eddigi több, mint 30
éves tevékenységének fó csapásiránya az,aktív örökségvédelem és annak
dokumentálása mellett a Város és fejlódésének nyugodt szemlélése. Egy
tudatos, jóakaratú, de kritikus szemlélésről beszélünk, mely nem egyszerűen
a "régit" fetisizálja, nem a kor alapján és mentén állapít meg minóséget, ré-
giben és újban egyaránt megkülönböztet jót és rosszat. A képi adatgyűjtés
nem csupán hiú öncél, vagy célfeladatok puszta lelkiismeretes végrehajtása,
esetleg notorikus tiltakozási kényszer, sokkal inkább egy folyamatos képi fel-
mérése a változásoknak, melyeket a párhuzamosan változó mások talán ész-
re sem vesznek. Csoportunk tagjai különböző szakmákból érkeztek, a mi cso-
portunkban váltak az idők során félprofivá, képi megfogalmazásaik is külön-
bözőek, A Város fogalmát is különbözó oldalakról próbá§ák megközelíteni.
EzekbőI a megközelítésekből iltesztjük össze azt a számunkra folyamatosan
kiegészülő mozaikot, melyből az éppen "aktuális Várost" meg tudjuk fogal-
mazni.
Az elmúlt öt-hat évben a Főváros felkérésére a terület védettség alatt

épületekkel kapcsolatos felmérést végeztünk, melynek egyik íő csapásiránya
egyéb-ként Teréz- és Ezsébefuáros volt. Ennek a munkának kis,
reprezentatív részét is bemutatjuk, A több éves munka konkrét
feladatteljesítése mellett (dokumentumfotók, adatlap-kitöltések) sok olyan kép
rögzítésre került, amely nem a szűken szabott munka része vo|t, de
fotóscsoportu n k érdeklődését fe l ke ltette és további gyűjtésre ösztökélte,
,,Budapest TérKép" a címe most bemutatoft adatrögzítési területünknek,
melyben a város arculatának kevésbé szem előtti, de fontos kiegészítőit
gyűjtjük össze, Túl az esztetikai élmény megosztásának szándékán, a
"városézés" eme meghatározó kiegészítőinek vészes íogyására is szeret-
nénk a íigyelmet felhívni. A csoportunk által kutatott és rögzített terazzók,
kerékvetők, kandelláberek, csempék, zárókövek, épületasztalos és kovácsol!
vas műtárgyak lehet, már a fotókiállítás idejét sem élik meg eredeti helyükön
és hivatásukban, mint ahogy a Liget vagy a Vidámpark sem. Kiállításunk
gyakorlatias tényezóje, hogy a dokumentáció egy esetleges helyreállítás
lehetőségét és segítségét is íelvetítheti, úgy a jelen, mint az utókor számára.


