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lezajlott a nagyszebeni Magyar Pavilon építészeti ötletpályáza-
tának második fordulója. A zsûri döntése alapján az elsõ díjas 
Müller Csaba megkezdte a tervek feldolgozását, az engedélye-
zési és kiviteli terv készítését. Jelenleg az építés költségeinek 
elõteremtése zajlik, támogatók keresésével és pályázatok útján. 
A hazai támogatások koordinálását a Kós Károly Alapítvány 
vállalta. A támogatásokat az Alapítvány számlájára várjuk: 
�0402�66–2�629530

részlet a zsûri jelentésébõl:
A zsûri tagjai: guttmann szabolcs fõépítész, nagyszeben, 

siklósi József építész, a Kós Károly Egyesülés igazgatója, 
Ertsey Attila építész, Kós Károly Alapítvány kuratóriumának 
elnöke, bogos Ernõ építész, Csíkszereda, oKKE és Kolumbán 
gábor, az országépítõ Kós Károly Egyesület elnöke.

MAgyAr PAvilon, nAgyszEbEn, 2007

A második fordulóra felkért pályázók közül Albert sándor 
akadályoztatása miatt nem tudta elkészíteni az újabb tervét. 

A tervek átnézése után a zsûri a következõket állapította 
meg: A pályamûvek tartalmilag és színvonalukban is tovább-
fejlõdtek, ez köszönhetõ a pontosabb kiírásnak és a pályázók 
örvendetes módon megõrzött ambíciójának. valamennyi 
pályamû közelített a megvalósítás realitásaihoz. 

A pályázat két fordulójának végeredménye: elsõ díj: megbí-
zás az engedélyezési és kiviteli tervek készítésére. Müller 
Csaba; megosztott második díj: 75-75 000 Ft. Dobrosi Tamás 
és Papp Dávid; harmadik díj: 50 000 Ft. Eszenyi Ákos és Ujj 
Mészáros Krisztina. guttmann szabocs fõépítész megpróbálja 
e pályamûvet más helyszínen, hasonló célra megvalósítani, 
ennek lehetõségérõl késõbb tájékoztat. 

MÜllEr CsAbA

szoborszerû, komplex jelentéstartalmú épület, mely kapcsolatot 
teremt kint és bent, fönt és lent közt, a metamorfózis és a Közép 
épülete, ekként titokzatos módon magyar. A kiállítótér kissé 
szûkösnek tûnik, a domboldallal való kapcsolat mentén is növel-
hetõ lenne a kiállítófelület. Átgondolandó az apácaiskolával való 
kapcsolat az utóhasznosítás miatt.
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A kiállító terem alapformáját egy kiforduló torony alkotja, szögét 
megtarva a kúpfelulet kibomlik és átfordul, felfelé nyitott fordí-
tott kúpfelületek keletkeznek. A felületeket alkotó gerendák a 
földrõl indulnak es egy hídszerkezetet alkotnak. Erre támasz-
kodik az emeleten induló galéria ami átvezet a kiallítótérbõl 
a domboldalon épített installációkhoz, egy ív mentén a park 
talan egyetlen nyírfája körül. A toronyban lévõ lépcsõ visz fel 
az emeletre. A tetõt alkotó szarufák a torony körül mindkét 

oldalon zsalus deszkaburkolatot kapnak az udvar körül csak 
a magasságuk egyharmadáig lesznek burkolva, a belsõ udvar-
ban vetítésre is alkalmas felületet hozva létre. A gömbsüveg 
szerkezetet ragasztott tartók alkotják kívül-belül deszkaburkolat-
tal, közötte hõ- és vízszigetelés. A faszerkezet szétszedhetõ. Az 
épület becsült költsége 282 m2 kiterített beépített felülettel és 
�80 Euro/m2-rel számolva 50.760 Euro+ 3000 Euro (�0 m3 fa 
beépítése)=53.760 Euro.
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Dobrosi TAMÁs

érdekes építmény, jelentéstartalma nem ragadható meg ponto-
san, a nagymagyarország-térkép és az épület viszonya nem 
tiszta, a szimbólum kissé erõltetetten hat. 

2007-ben nagyszeben titulusa megváltozik: Európa kulturá-
lis fõvárosa lesz. A kultúra pedig mindenekelõtt kincs; az 
együvé tartozás jelképe, a történelmi megmaradás letétemé-
nyese. Merem hinni, hogy a kulturális fõváros szavak többet 
jelentenek kiállítási bódéknál – ezek bármikor, bárhová 
letehetõk, személytelenül univerzálisak. számomra egy 
ilyen épület elsõsorban jelkép, körbeölelõ és befogadó 
mûalkotás, melyben a kortárs halott építészet a makacsul 
élni akaró múlttal találkozik, hogy együtt mutassanak irányt 
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PAPP DÁviD

Az elsõ forduló ötletét továbbfejlesztette, azonban nem jutott 
el egy érett gondolatig, koncepció szinten maradt. Az elemek 
megjelenítésének választott módja nem mindig érthetõ, a 
gabionos szerkezet e formában megvalósíthatatlan.



6

EszEnyi ÁKos és
UJJ MészÁros KriszTinA

Megõrizte az elsõ terv értékeit, jól üte-
mezhetõ, csökkent a skanzen-jelleg, a 
megvalósíthatóság reálisabb. három al-
ternatívát vázolt fel. építészeti megoldá-
sa emlékeztet Kós állatkerti pavilonjaira, 
kevesebb igazán eredeti gondolattal. 
igényes, alapos munka.


