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Mozgásművészet
• építészet és mozgásművészetek
• euritmia előadások, orkesztika
• szabadtéri opera, táncművészet, 

színház, alternatív színház
Ökológia

• a fenntartható mezőgazdaság 
műhelye, mintakert, gyümölcsész 
tanfolyam, városi kertek, képzések, 
műhelymunka, éves ritmusban

• az új paradigma, a Harmadik Út
• az élelmiszer-önrendelkezés 

stratégiája, képzések, közösségi 
támogatású mezőgazdaság (CSA)

• energetikai autonómia, 
országstratégiák

• tájökológia, fokgazdálkodás, klíma
változás, különös tekintettel a 
környékre, a Sárrét lehetséges 
rehabilitációja

• tájökológiai nyári workshop
Szociális plasztika

• a szociális organizmus hármas tago
zódásának kutatása, megismertetése

• új művészet, a szociális plasztika, Beuys, 
új médium – az élő szubsztancia, moz
gásfolyamatok, metamorfózis

• antropozófiai orvoslás, konferencia, 
kurzusok, a gyógyítás művészete

• a földművelés művészete, 
biodinamikus mezőgazdasági 
képzések, méhészet

• alternatív közgazdaságtan, a szociál-
kvóta (társadalmi részesedés)

• a szabad szellemi élet kérdései, az 
oktatás szabad finanszírozása, az 
állam szerepe, alternatív pedagógiák

• jogi-politikai alternatíva: közvetlen 
demokrácia, népi kezdeményezés

• fenntartható ipar, decentralizált 
termelés, szociális szövetkezetek

• Közép-Európa misztériuma, történel
mi jelenléttudat

A Nádasdy Akadémia 
és a Makovecz Alapítvány kapcsolata

2012ben jött létre a Makovecz Imre Ala
pítvány. Tevékenységi köre kidolgozás 
alatt áll. Ennek kapcsán felmerült egy 
Archívum és Kutatóközpont létrehozata
lának gondolata, ahol az életmű kutatása, 
bemutatása mellett eleven szel lemi cent
rum jöhet létre, mely nemzet közi építé
szeti zarándokhellyé válhat, rendszeres 
konferenciákkal, a Makoveczdíj átadási 
ünnepségével. A két törekvés összefűzé
se mindkét iránynak javára válhatna.

Akadémia, kutatóközpont, archívum, 
szálloda, konferenciaközpont, művé szeti 
centrum, alkotóműhely, fesztiválszínhely

Az Alapítvány – együttműködve az épület 
kezelőjével – feladatának tekinti, hogy a 
kastély teljes rendbehozatalát és műkö
désbe hozását elősegítse. 

2014: Harmadik Út –  
alternatív csúcstalálkozó

A jövő évi szimpózium témája a Harmadik 
Út, a paradigmaváltás szellemisége. A 
szimpózium alternatív csúcstalálkozó 
megrendezését célozza. A program első 
részében visszatekint a Harmadik Út esz
me 1980as születésére – a német Zöldek 
megjelenésével – és a fogalomkört tisz
tázva leválasztja más, hasonló elnevezésű 
törekvésektől. Egyúttal áttekinti az össz
társadalmi alternatíva elmúlt 30 évének 

történetét a jelenkor válságáig, benne a 
művészet válságát, patológiás jelensége
it és a gyógyító impulzusokat. A második 
rész a jelen jövőbe mutató aktivitásait 
tekinti át képviselőik beszámolói révén. A 
harmadik rész a részterületeket összefo
gó feladatok áttekintése, stratégiaépítés. 
A találkozó a paradigmaváltás műhelyei
nek rendszeres eszmecseréje lesz.

THE ROLE OF ECOLOGY AND ARTS 
IN THE PARADIGM SHIFT
SYMPOSIUM 
AT THE NÁDASDY ACADEMY 
Founded in 1992, Nádasdy Academy set the 
objective to make the idea of sustainable 
environment more accessible to the gen-
eral public. In line with the thoughts of the 
founder, Ferenc Nádasdy, the Academy 
proclaims the need to transcend the ideol-
ogy of sustainable development, based 
entirely on growth and profit, understand-
ing that these underlying drives will lead to 
the destruction of the natural environment. 
Another significant realization of the 
founder, who died in 2013, is that there is no 
ecology without arts. An entire shift of 
paradigm is needed for reaching a convinc-
ing solution; and this was the main topic of 
discussion between prominent minds of 
ecology and distinguished artists at the 2013 
symposium. The future objective of Ná-
dasdy Academy is to provide a meeting 
ground and a haven for the marriage of 
living art and ecology at its best.

FLEMISH BARN BOLBERG
FLAMAND PAJTA ÚJRAGONDOLVA
építész: Arend Groenewegen
szöveg: Dudics Krisztián

Hollandia déli részén, Breda mellett fekszik 
Bavel, egy vidéki kisváros. A település ön-
kormányzata nemrég elhatározta, hogy a 
város gazdasági vonzerejének növelése 
érdekében egy kétszáz éves pajtát korszerű 
irodává alakít át.

A holland vidék képét – ebben a tekin-
tetben a magyar Alföldhöz hasonlóan – 

hagyományosan a mezőgazdasághoz kö-
tődő életforma és ennek építészeti leképe-
ződése, a népi, gazdálkodói építészet hatá-
rozta meg. A gazdaságok fontos épülete 
volt a terménytárolásra, szárításra, eszköz-
tárolásra szolgáló pajta, amelynek a fla-
mand vidéken jellegzetes formája alakult ki. 
A faszerkezetű, oldalain feketére pácolt 

esővédő deszkázattal ellátott épületek 
alacsonyra húzott ereszű, erős emelkedésű, 
szalma- vagy nádfedésű teteje, a szekérrel 
való áthajtás igényeihez igazodva, az épület 
két sarkán megemelkedik. Ez a jellegzetes 
tetőforma – amellett, hogy a németalföldi 
klíma mellett praktikus szempontokat követ 

– antropomorf hatást kelt.

HELYREIGAZÍTÁS • Az Országépítő 2013/2 számában megjelent Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia – Sta-
dion, Pillanatkép az építésről című cikkel kapcsolatban szerkesztőségünk az alábbi kiegészítést teszi: A felcsú-
ti komplexum első ütemének tervezésében Makovecz Imre irányítása mellett Grekofski Nathalie, Őrfi József, 
Dobrosi Tamás, Gerencsér Judit, Dósa Papp Tamás, Várlaki Erzsébet, Hegedűs Alice, dr. Herczeg Ágnes, 
Pongor László és Snopper Zsuzsanna vettek részt. • A 2013/2 számunk 5. oldalán megjelent fényképet nem 
Sáros László György DLA, hanem dr. Szűcs Endre készítette. • Az érintettek és Olvasóink szíves elnézését kérjük.
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Bavelben is egy ilyen pajta állt a település 
egyik frekventált pontján. Építését az ezer-
nyolcszázas évek első évtizedére teszik, és 
máig szinte eredeti állapotában maradt 
meg. Az önkormányzat elhatározta, hogy a 
pajtát meg kell menteni a pusztulástól, fel 
kell újítani. Ezt azonban nem „skanzen-szem-
lélettel” képzelték el, hanem úgy, hogy egy 
teljesen új, mai, piacképes, és a településről 
addig hiányzó funkciót adjanak neki: iroda-
házat csinálnak belőle.

A feladatra Arend Groenewegen építészt 
kérték fel, aki 2009-ben tervével éppen a 
tradíciónak és a progresszivitásnak ezt az 
erős húzású gondolatát emelte ki. Az épület 
tartószerkezeteit eredeti formájukban kon-
zerválta, a tetőformát és az épület külső 
megjelenését meghatározó anyagokat és 
színeket megtartotta. Sőt, a belsőben is 
meghagyta a pajta teljesen átlátható, egy-
befüggő terét. Ezen a térkulisszán belül vi-
szont minden modern: az öntött padlóbur-
kolat, az épület hosszanti falán végigfutó, 
elektromos kiállásokat tartalmazó parapet-
sávok, befüggesztett világítótestek, kör befu-
tó ablakok, és a térbe bútorszerűen, kü lönál-

ló testként beállított, világos deszkaburkola-
tú kiszolgáló blokk (itt a mos dók, a teakony-
ha, tárolók és egy tárgyaló kaptak helyet).

Ahhoz, hogy a kívülről, tömegében és 
homlokzati megjelenésében zárt, tömör, 
sötét hatású épület belülről nyitott, könnyed 
és világos tér lehessen, valami módot kellett 
találni a természetes fény bevezetésére. En-
nek érdekében az építész az épület hagyo-
mányosan deszkaburkolattal lehatárolt ol-
dalfalait szinte végig, teljes felületen üvege-
zett nyílászárókra cserélte, amelyek előtt 
azonban fix állásban rögzített, az eredeti 
homlokzati hatást visszaidéző, feketére pá-
colt vízszintes árnyékoló lamellák futnak 
körbe. Ezen kívül a hosszanti oldali tetősíkok-
ba is belevágott három-három nagyobb 
mé retű tetőablakot, így a belső tér megvilá-
gítása kellően bőséges lett, amit csak fokoz-
nak a fehér fafelületek.

Az épület szerkesztésmódja tulajdonkép-
pen nagyon egyszerű: régi-új, zárt-nyitott, 
fekete-fehér ellentétpárokra épül, ezt a vég-
letekig hangsúlyozza, és ehhez már szinte 
semmit nem tesz hozzá. Talán egy kis hiány-
érzetünk is támad: csak ennyi az egész? Ez 

így önmagában még túl steril, jó lenne még 
valami ízt is érezni. De lehet, hogy mindezt 
a majdani használókra lehet bízni. Végső 
soron az épület ugyanazt a hollandokra jel-
lemző praktikumra, gazdaságosságra törek-
vő gondolkodást tükrözi, amit maga az ere-
deti pajta is – csak közben eltelt kétszáz év.

A vidéki, vernakuláris építészet felé fordu-
lás nem előzmények nélküli a holland kor-
társ építészetben. Az utóbbi más fél évtized-
ben egyes építészek újra felfedezik a hagyo-
mányos anyaghasználatot és építésmódot. 
De előszeretettel fordulnak a népi építésze-
ti emlékek felé azért is, mert ezek bővítése, 
átalakítása során a modern anyaghasználat 
és szerkesztésmódok melléhelyezésével iz-
galmas kontrasztképző erőt mozgósítanak. 
Mindkét szemlélet érvényesülésére találunk 
példákat. Előbbire az Onix építésziroda által 
tervezett noordlareni multifunkciós fapajtát, 
utóbbira a SeARCH iroda zutpheni farmbő-
vítését. Reménykeltő, hogy a múló divatok 
mellett ezen a talajon egy komplexebb, 
társadalmi és ökológiai tényezőket is integ-
ráló szemlélet is kezd megjelenni, példa erre 
az Onix iroda hareni ökológiai farmja.

FLEMISH BARN BOLBERG BY 
ARCHITECT AREND GROENEWEGEN, 
BAVEL, THE NETHERLANDS
Tucked away in the small town of Bavel, near 
Breda, in the Southern part of the Nether-
lands, sits an old, renovated Flemish barn, 
converted into an office. Transformed into 
a modern office building by the Dutch 
firm of architect Arend Groenewegen, the 
structure is dominated by the leitmotifs of 
the original form: wooden structures, low 
black facade and large thatched roof. When 
the owner decided to give up his livestock 
business, the barn building, originally from 
the first half of the 1800’s, was in bad need 
of a thorough revamp. Initially, the renova-
tion works were halted by the applicable 
zoning regulation as the plot was desig-
nated for agricultural structures only. How-
ever, after the municipality decided in favour 
of changing the purpose of the area, the 
unusual office building project took shape 
in a form that resembles the original as 
closely as possible.
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