
Idén tavasszal immáron második alkalommal rendezték 
meg a Hudec-hetet Sanghajban, Hudec László, a múlt 
század híres magyar építészének emlékére.

Számos téren komoly 
perspektívája van a ma-
gyar-kínai kapcsolatoknak, 
a kínaiak pedig nagyon nyi-
tottnak mutatkoznak a lehe-
tőségek iránt - fogalmazott 
Balatoni Monika, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisz-
térium társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkára, 
aki a Hudec-hét kapcsán lá-
togatott Sanghajba. 

Hu Csin-csünnel, az ál-
lami rádió-, film- és tele-
vízió-felügyelet sanghaji 
elnökével folytatott találko-
zó után az államtitkár el-
mondta, a múlt örökségét 
felhasználva azt kell elérni, 
hogy a kínaiak a jelenben is 
értelmezni tudják a magyar 
értékeket. A megbeszélé-
sen a jövőbeli magyar-kínai 
kulturális események nyil-
vánosságának fokozásáról 
egyeztettek az év végi, Sang-
hajban megrendezendő, 
nagyszabású Munkácsy-ki-
állítás kapcsán. 

A magyar és a kínai épí-
tészek együttműködésének 
évtizedekre visszanyúló 
előzményei vannak. Hudec 
László azon építészek egyi-
ke, aki a múlt század első 
felében épületeivel megha-
tározta Sanghaj arculatát. 

Az együttműködés további 
szép példája a Hudec-emlék-
hét, amely egy 2011-es meg-
állapodás részeként valósult 
meg.  A Magyar Építőművé-
szek Szövetségét idén Mikó 
László elnökségi tag képvi-
selte Sanghajban.

A korábbi hagyományt 
folytatva a kortárs magyar 
építészgeneráció is jelen van 
Kínában. Az Ybl-díjas Zoboki 
Gábor és társai közreműkö-
désével épül például Shenz-
henben Kína legnagyobb 
kulturális komplexuma, 
amelyet várhatóan ez év má-
jusában adnak át. 

Az építészet azonban csak 
egy szelet az egészből, az in-
novációs, kulturális, kreatív, 
dizájn ágazatok mind nagy-
szerű együttműködési plat-
formot jelentenek.

A „Második Hudec Hét 
– Magyar Design Fórum” 
vendége volt a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem (MOME), 
amely bemutatta a különle-
ges Hudec Processort, amely 
robotkarok és vetítés segítsé-
gével idézi fel a művészi al-
kotás folyamatát. A hét sike-
rét biztosította a koncepció 
és a program körültekintő 
előkészítése, amely a Hudec 
Kulturális Alapítványnak és 

Magyarország Sanghaji Fő-
konzulátusának közös érde-
me.

A találkozón előadást tar-
tott Halasi Rita, a MOME 
kurátora, valamint Csej-
dy Virág a Hudec Kulturá-
lis Alapítvány kurátora és 
bemutatta Hudec László 
Budapesten és Kanadában 
megmaradt tárgyait, doku-
mentumait. 

A kínai közönség élénken 

érdeklődött az idei rendez-
vény iránt is. Sanghaj vá-
rosa egy rendkívül eleven, 
folyamatos változásban 
lévő, multikulturális kö-
zeg. Együttműködésünk és 
kooperációnk nemzetközi 
projektek megvalósítását 
teszi lehetővé, melyekben 
Magyarország, a magyar 
szakemberek is részt tudnak 
vállalni – fejezte be Balatoni 
Monika államtitkár.

Táguló kulturális horizont –
Hudec-emlékhét Kínában

Hudec Park Hotel, Sanghaj (Forrás: Hudec Kulturális Alapítvány)

Hudec (Hugyecz) László, az 
1920-30-as években alkotott 
Sanghajban, a város kiemel-
kedő, méltán híres építészei 
közé tartozott, akinek kö-
zel 60 épülete ma is a város 
büszkesége. A Hudec-ház-
ban, amely az építész saját 
lakóháza volt, magyar-kínai 
együttműködéssel 2013. ja-
nuár 8-án nyílt meg a Hudec 

Emlékszoba. A Magyar Építő-
művészek Szövetsége által 
még 2011-ben kötött hosz-
szú távú megállapodás ré-
szeként valósult meg, hogy 
a magyar építészek évente 
30 napig térítésmenetesen 
használhatják a gyönyörű 
Hudec Emlékházat.

A legjellegzetesebb és 
leghíresebb épülete a Sang-

haj központjában álló Park 
Hotel, amely az 1980-as éve-
kig Kelet-Ázsia legmagasabb 
épülete volt, egyúttal a gaz-
dag, fejlett Sanghaj jelképe. 
Ma is szállodaként működik, 
és egy kisebb kiállítás látható 
benne az építészről, munkás-
ságáról. A hotel mellett talál-
ható, szintén Hudec épület a 
Nagyszínház (Grand Theat-

re), amely nem hagyományos 
előadóterem, hanem mozi. A 
ma is működő filmszínház a 
30-as években rendkívül mo-
dernnek és óriásinak számí-
tott, már akkor felszerelték 
tolmácsgépekkel. 2009-ban 
újították fel, patinás belső 
tere városszerte híres.

Készült a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal együttműködésben.
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