Besztercebányá - 26.10.2018

MEMORANDUM
A Hudec - hagyomány megőrzéséért.

Mi, az itt jelenlévő szakemberek, intézményi és szervezeti képviselők, Hudec
hozzátartozók és elkötelezett városvédők kijelentjük, hogy a jövőben minden
erőnkkel és tudásunkkal támogatjuk azon szlovák-magyar-kínai szándékokat,
melynek célja Hudec László építész emlékének és életművének megőrzése,
megismertetése és értékeinek feltárása. A Hudec-kultusz jelenleg megtalálható főbb
heyszínei, ahol az építész élt, alkotott és hagyatékát őrzik:
Besztercebánya
Szülővárosa, ahol 2012-ben megnyílik HUDEC L.E. ÉPITÉSZ KÖZPONTJA.
Itt látható a Hugyecz családi ház és helyezték örök nyugalomra az evangélikus
temetőben szülei és tesvérei mellett. A történelmi jellegű óváros
műemlékkomplexusként védett és Hudec fiatal éveinek környezetét közvetíti.
Shanghai
A metropoliszban áll építészeti életművének száznál több alkotása, levéltárai
őrzik tervrajzait és egyébb dokumentációit. A város polgárai és szakemberek
egyaránt tisztelői és megőrzői a város arculatát is meghatározó épületeinek.
Publikációk, kiállítások és egyéb kulturális programok keretében népszerűsítik és
ünneplik a 100 éve Sanghajba érkezett építész világviszonlyatban is egyedülálló
hagyatékát.
Budapest
Építészeti tanulmányainak helyszíne. Alma matera, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem mestereinek köszönhette azt a tudást, mely tőkéje volt
későbbi sikereinek. A városban élnek a család oldalági leszármazottai, akik
gondozzák és népszerűsítik a világ második legnagyobb Hudec archívumát erre a
célra létrehozva a Hudec Kulturális Alapítványt és a hudecproject.com honlapot.
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Victoria
A kanadai város egyetemi könyvtára őrzi és digitálisan elérhetővé teszi a
kanadában élő leszármazottak által átadott Hudec-hagyaték dokumentumait.
Célunk, hogy a jövőben jobb együttműködésre törekedjünk, melyek közös
projektekben is megnyilvánulnak valamint kutatásainkban és publikációinkban
támogassuk egymást és az elkészült munkákat (filmek, dokumentációk, kiadványok,
publikációk) megosszuk. Fontos állomása volna a közös munkának Hudec László
életrajzi adatainak egységesítése, szlovák-magyar-kínai szakemberek bevonásával
és életművének elterjesztése világszerte online és nyomtatott lexikonokban, gyűjtő
oldalakon.
Ezen szándékok megvalósítása érdekében az alábbi programterveket támogatjuk:
-

Hudec László életrajzi adatainak egységesítése kínai, magyar és szlovák
szakértők bevonásával és az eredmény publikálása

-

közös tájékoztató tábla fejlesztése, melyek egységesen, angol - magyar szkovák - kínai nyelven jelzik a Hudec-hagyatékként ismert és kezelt
épületeket Besztercebányán, Budapesten és Sanghajban

-

az építész halálának és születésének évfordulóin megemlékezések és
kulturális programok kezdeményezése Besztercebányán, Budapesten és
Sanghajban

-

az világban található Hudec-hagyatékok összekapcsolása, közös platformon
történő bemutatása és elérhetővé tétele

-

a régió kulturális értékeinek megerősítése és “Hudec Culture Walks” címen
turisztikai célú programok fejlesztése a kínai, magyar és szlovák közönség
számára
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