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Néhány éve még az építészet világát a külön-
féle innovatív és eredeti formavilágot teremtõ 
sztárrá váló tervezõk kapcsán kialakult szak-
mai kommunikáció uralta. A filmeket, zenei 
produkciókat, vagy a képzõmûvészet nem-
zetközi élvonalát meghatározó sztárok pá- 
toszmintáinak elsajátításával ezek a sztár 
tervezõk is beépültek a közélet olyan terüle-
teire, ahol korábban nem volt dolguk, sem 
helyük: vátesszé váltak a társadalom ügyei-
ben (Makovecz Imre), vagy éppen aranytojást 
tojó tyúkokká, ha ingatlanfejlesztési (Frank O. 
Gehry, Richard Meier), vagy építõanyag ipari  
fejlesztésekrõl volt szó (Lord Foster, Renzo  
Piano). Nem volt elég, ha jó építészek voltak 
csupán, izgalmas médiumként is mûködniük 
kellett: elõadásaik showkká színesedtek (Erick 
van Egeraat), hisztis allûröket vettek maguk-
ra (Zaha Hadid), filmekben vállaltak szerepet 
(Jean Nouvel) vagy éppen magukra öltötték 
a meg nem értett, kozmikus magányba zárt 
szenvedõ alkotó pózát (Bachman Gábor). És 
volt, aki harsány szerénységgel foglalta el  
az antisztár pozícióját (Peter Zumthor), mely- 
hez éppolyan fejlett médiaérzékenység, és 
rafinált kommunikációs stratégia kellett,  
mint a szimpla sztársághoz. Aztán jött egy  
sztárként nem tökéletes kopasz, köpcös alak 
(Massimiliano Fuksas), nem mellesleg remek 
építész, és az ezredfordulón új hangot ütött 
meg a Biennálén. Arról kezdett beszélni,  
hogy jó lenne ha kevesebb esztétikát, és több 
etikát hordozna a tervezés szellemi folyamata. 
A sztárosdi ugyanis a nyolcvanas-kilencvenes 
évek tervezõi gondolkodását robbanásszerûen 
kitágító számítógépprogramok új esztéti-
kai lehetõségeinek hullámán bontakozott ki:  
egyéni stílusok, személyes kézjegyek, védjegy-
gyé váló formai megoldások keletkeztek. Csu-
pa olyan jelenség, amely jól kommunikálható, 
s amelybe érdemes volt befektetni, ha kultu-
rális, vagy városmárkát építettek, de akkor is, 
ha a tervezõ nevét olyan hozzáadott érték-
ként kezelték, amely kitágította a bekerülési 
és értékesítési összeg közötti távolságot, azaz  
a befektetõ hasznát. Az épületeken kicsiszoló-

dó egyéni esztétika áthatotta a személyiséget 
is. Maga is a komplex program részévé vált. 
Nem volt mindegy, hogy milyen ruhát húz 
magára az építész, hogy néz ki, miként visel-
kedik, hol, milyen társaságban jelenik meg, és 
mit nyilatkozik. Ember, és alkotás összenõtt.

Mindez elmúlóban van. S ennek jót tett a 
világválság, amely – legalább is Európában, –  
nem a Lehman Brothers Bank, hanem a nem-
zetközi ingatlanlufi felfújásában fõszerepet 
játszó fejlesztõóriások, elsõsorban a spanyol 
Fadesa látványos és zajos összeomlásával vet-
te kezdetét. A válság némileg racionalizálta  
az építés piacát, és mind több figyelmet kap-
tak az olyan irodák (Lacaton-Vassal; Heikinnen-
Kommonen), amelyek korábbi harmadik 
világbeli tapasztalataik alapján értettek a low-
budget építészethez, és már korábbról volt 
ismeretük a környezetkímélõ technológiákról. 
Etikusan viszonyultak a közösséghez, amely-
nek tudásukat adták, és bölcs elõrelátással 
tekintettek a Földre, amelybõl az építõanyagot 
nyerték, s hová majd egyszer hulladékká váló 
épületeik enyésznek. A nagy egyéniségekrõl 
a figyelem lassanként a tervezés kiindulá-
sát, okát jelentõ emberi, közösségi, társadal-
mi problémák felé fordult. És jól van ez így. 
Sztárjaink ma a márkaépítéssel kapcsolatos 
lemaradásban, környezetszennyezés tekinte- 
tében pedig léha nemtörõdömségben dago-
nyázó ázsiai és ex-szovjet kaukázusi dikta-
túrák megbízóival vacsoráznak. Sugárzó 
egyéniségük meggyõzõ erejét mindinkább 
ott kamatoztatják. A hedonisztikus tobzódás 
dagálya, amely a számítógép kínálta „bármit-
lehet-élmény” okozott, most visszahúzódóban 
van. A levonuló ár helyén leradkódott szellemi 
szemét mellett termékeny, megfirssült táptalaj 
is maradt. Valahogy úgy, ahogy a modern épí-
tészet elsõ nagy technológia-forradalmi árhul-
láma, a száz évvel korábbi vasbeton építési 
forradalom nyomán képzõdött szélsõségek, 
a világ nagyvárosait elöntõ panelrengetegek, 
filléres, de nagy kiterjedésû fejlesztések nyo-
mában. Ám most, csak egy hiú és üres szerep- 
kényszer megy a levesbe. Ami építészetileg 
visszamarad, a fentiekhez hasonló alkotók 
presztizsépületei, korántsem jelentenek kárt. 
Legfeljebb egy rövid, intenzív és attraktív kor-
szak elmúltának érdekes emlékeivé válnak.
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gyász“Ne álld el 
el lem a Napot”

pálCika

Nyolcvanhét éves korában elhunyt Henning 
Larsen dán építész, Arne Jacobsen és Jørn 
Utzon egykori tanítványa, a koppenhágai 
operaház tervezõje. 2013-ban az EU legjobb 
épületének járó Mies van der Rohe-díjban ré-
szesült egyik legutolsó munkája, a reykjaviki 
Harpa Koncertterem és Kongresszusi Központ.  
2009-ben ünnepelte önálló irodája megalapí-
tásának 50. évfordulóját.

www.octogon.hu 

Miután nemrégiben Renzo Piano (Renzo 
Piano Building Workshop - RPBW) London-
ban átadta az EU legmagasabb épületét, 
meglepõ mérettartományban tett kirándulást. 
Maga a projekt a görög filozófus (szinópéi) 
Diogenész elhíresült hordólakásáról kapta  
a nevét. Piano a 60-as évek minimális térigény, 
mikrolakás kutatásaihoz tért vissza, amikor  
az AA London tanáraként a 2×2×2 méter 
méretû ház tervezését szabta diákjai felada-
tául. 2009-ben leporolta, majd az Abitaréban 
publikálta is azt az épület verziót, ami végül  
Rolf Fehlbaumnak, a Vitra igazgatójának 
is annyira megtetszett, hogy a gyár híres 
Campusára is került egy immár 2,4×2,4 
méteres oldallapokkal határolt, 2,3 méteres  
belmagasságú, 1,2 tonnás, napkollektoros 
nyaraló verzió. Sõt a Vitra komoly lépéseket 
tesz a jövõben arra, hogy a Diogene végül 
sorozatgyártott termékként bekerüljön a cég 
portfóliójába.

www.octogon.hu 

Október végéig látogatható a világ egyik leg-
érdekesebb építészeti sorozatának legújabb 
alkotása. A londoni Serpentine Gallery kor-
társ kiállítóhely elõtti réten a 2000 óta építi fel 
pavilonépületét egy-egy nagyszerû tervezõ. 
Míg tavaly a svájci Herzog és de Meuron 
építészduó, valamint Aj Vejvej épített fel egy 
installációt, addig idén a japán Sou Fujimoto 
kapott felkérést, így a 2009-es SANAA-
projekt után újra a felkelõ nap országának 
építészete került a figyelem homlokterébe.  
Az igen fiatal, mindössze 41 éves eddig szûk 
tucatnyi lakóházat tervezõ Fujimoto olyan 
líra, egyedi hangon szól, hogy vitathatatlan  
a helye ebben az építészeti „super group”-
ban. Nyitott, minimális számú eltérõ elem 
repetitív szerkesztésébõl álló struktúrái közül 
a most megnyitott pálcika-felhõ valóban jel-
legzetes darab. 

www.octogon.hu 

random

Érthetõ, hogy miközben a Moldva csaknem 
elárasztotta Prágát, viszonylag kis publici-
tást kapott annak a pályázatnak az eredmé-
nye, ami Podolí, Císa ská Louka és Smíchov 
negyedek térségében teremtene átkelési 
lehetõséget. A fiatal tervezõk számára kiírt  

A londoni központú Wilkinson Eyre Architects 
terve nyerte azt a hatalmas presztízsû nem-
zetközi építészeti pályázatot, aminek célja 
az ausztrál metropolisz új ikonjának, a 1,5 
milliárd dollárért felépíteni tervezett, 253 
méter magas Crown Sydney-nek az építé-
szeti megfogalmazása volt. A hatcsillagos 
kategóriába sorolt „resort” némileg prózai 
funkciót sejtet ugyan, ám a beruházók bíz-
hatnak abban, hogy Sydney egyik legszebb 
panorámájú, a belváros vízparti szakaszára 
esõ telken építkezhetnek.

www.octogon.hu

pályázat második helyezett terve Juráš 
Lasovský koncepciója lett, ami a lakófunkci-
óval egészítette ki a mûtárgy eredeti rendel-
tetését.

www.octogon.hu

© 2013 Iwan Baan



Neves muszaki egyetemek képviseloi vezetik a 

független zsurit a világ öt régiójában. A tervezés 

elorehaladott állapotában levo projekteket értékelik

a fenntartható építészet 5 irányelvének megfeleloen.

Emellett fiatal szakemberek és diákok jövobe mutató

elképzeléseit is díjazzák. További információk a

www.holcimawards.org weboldalon.

A Holcim Awards a svájci székhelyu Holcim Founda-

tion for Sustainable Construction kezdeményezése. 

A projekt támogatója a Holcim és a 70 országban,

köztük Magyarországon is jelen lévo leányvállalatai.

A Holcim a világ egyik vezeto cement- és betongyártó

vállalata.

4. Holcim Awards világverseny a 
fenntartható építészeti projektekért. 
2 millió dolláros összdíjazás.

“A Holcim Awards rámutat arra, 
hogy a földünk jövojét szolgáló,
építészeti és kivitelezési 
szempontból központi fontosságú 
és az új lakóhelyek kialakításához 
elengedhetetlen elképzelések 
igenis megvalósíthatók.”
Aaron Betsky, a Cincinnati Art Museum igazgatója (USA), a Holcim Awards 2012-es
világversenyének zsuritagja.
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Andrea Deplazes 
professzorral Katona Vilmos beszélgetett

Egy gyakorlati elme

A svájci sztárépítész és A zürichi MûszAki EgyEtEM (Eth zürich) profEsszorA A BME építészMérnöki kAr építõMûvészEti 

Doktori iskolájánAk MEghívásárA érkEzEtt MAgyArországrA és tArtott ElõADást A MûEgyEtEMEn április 19-én. lEgjoBB 

AlkotásAinAk BEMutAtásA után Az iskolA BErkEiBEn rEnDEzEtt kErEkAsztAl-BEszélgEtésEn vEtt részt, Ahol újABB órákon  

át fárADhAtAtlAnul szóvAl tArtottA A lElkEs hAllgAtóságot.   

sztárinterjú

Elõadásában azt említette, hogy tervezési feladatokba szokása egyetemi 
hallgatókat is bevonni. Hogyan történik ez?
A Zürichi Mûszaki Egyetemen összesen mintegy nyolcvan diák látogatja  
az óráimat, ahol tartószerkezetekkel és szerkezeti megközelítésû tervezési  
feladatokkal foglalkozunk. Mindkét területen sok elõnnyel jár, hogy a hallga-
tóimmal közös légtérben vagyok. A rendelkezésükre álló mûhely közvetlenül  
az irodánk mellett van. Ezalatt meg tudjuk figyelni õket, és kiválasztjuk a leg-
jobbakat, hogy egy-két kivételes projektben – mint a Monte Rosán épített 
menedékház – részt vegyenek. Hasonló célból ott vannak még a félévenként 
megrendezett alkotóhetek is, amelyek a találkozásra újabb kiváló lehetõséget 
adnak. Rendszerint már év elején kitûzzük az alkotóhét idejét, hogy pontosan 
felkészülhessünk rá. A meghívott oktatók minden alkalommal valami új prog-
rammal állnak elõ: kézmûves foglalkozásokkal, számítógépes bemutatókurzu-
sokkal, kisléptékû vagy életnagyságú teszt-modellezéssel; de szóba jöhet  
bármi, ami nem haladja meg a képességeinket. A múlt évben például 
Philippe Block, egy tehetséges fiatal építõmérnök volt a vendégünk. Philippe 
saját fejlesztésû grafikus szoftvere segítségével bemutatta, hogyan lehet 
bonyolultabb statikai számításokat leegyszerûsíteni különféleképpen terhelt 
szerkezetek elvi állékonyságvizsgálata során. Az eljárás bevált, és így sok 
idõt nyertünk a modellépítés javára. A szaktudás efféle frissítését mindig is 

Josep Acebillo Nir Adar Ron Arad Eduardo Arroyo Ian Athfield Alberto Campo Baeza Shigeru Ban Frédéric Borel Mario Botta Ronan Bouroullec  
Abel Cahen Santiago Calatrava Giulio Cappellini Antonio Citterio Matali Crasset OdIlE dECq Elke delugan-Meissl ANdREA dEplAzES Tom dixon 
Günter domenig Erick van Egeraat peter Eisenman Jim Eyre david Fischer Sou Fujimoto Edouard François Tony Fretton Massimiliano Fuksas 
Manuelle Gautrand philippe Gazeau Meinhard von Gerkan Konstantin Grcic Sir Nicholas Grimshaw Makio Hasuike zaha Hadid Craig W. 
Hartman Steven Holl Hans Hollein Massimo Iosa Ghini  Hasegawa Itsuko philip Johnson Hani Rashid Hiroshi Hara Klaus Kada Karim Rashid  
pentti Kareoja Mathias Klotz Tom Kovac Jaroslaw Kozakiewicz Kengo Kuma José Antonio  Martínez lapeña Riccardo legorreta Stefan 
lengyel daniel libeskind piero lissoni Antti lovag Greg lynn Brandon Macfarlane José és Nuno Mateus Andreas Meck Richard Meier 
Alessandro Mendini Marc Mimram Jasper Morrison Eric Owen Moss GlENN MuRCuTT paola Navone Jean Nouvel Kas Oosterhuis laurids Ortner 
Claude parent John pawson Josef pleskot dominique perrault Anca petrescu Renzo piano Boris podrecca Wolf d. prix dieter Rams Hani Rashid 
Jesse Reiser Nanako umemoto Rudy Riccioti Michel Rojkind Timo Saarnio Axel Schultes patrik Schumacher Tuomo Siitonen Susan Sontag Hans 
Stimmann donald Sultan Ilkka Suppanen Adam d. Tihany Toyo Ito Takaharu Tezusa Martha Thorne david Trottin Kim utzon Jean philippe Vassal 
Eduardo Souto de Moura Jean-paul Viguier Will Alsop dominic Williams Riken Yamamoto Michael Young Aymeric zublena peter zumthor

elsõdleges szempontnak tartottuk. De nem csupán a nóvum a fontos,  
hanem az a szakmai lelemény is, amely a jó koncepciót képes lefordítani  
az építészet gyakorlati nyelvére.

A közelmúltban újra kiadott Kézikönyvében (Constructing Architecture: 
Materials, Processes, Structures, a Handbook) nyelvtani precizitással  
foglalkozik az épületszerkezetekkel, és belõlük vezeti le általánosságban 
az építészeti teret. Praxisában azonban sokkal több személyességet mutat 
ennél: természetes építõanyagokkal dolgozik, és szem elõtt tartja a hely 
egyedi vonatkozásait. Hol vannak a természetesség határai?
Végsõ soron minden szerkezet és építõanyag természetes. Még a mûanyag 
is az, hiszen egy szerves molekula polimerizációjával állítják elõ. De idõvel 
nemcsak az építõanyagok változnak, hanem az ember is. Gondoljon csak 
bele, micsoda utat tett meg a fejlõdésben az elsõ emelõszerkezetek feltalálása  
óta! A technológia karunk meghosszabbítása. Arra való, hogy elérjünk vele 
olyan dolgokat, amik máskülönben elérhetetlenek volnának. Gépek nélkül 
még ahhoz sem lenne elég erõnk, hogy egy nehezebb követ felemeljünk.  
A technológia embervoltunk természetes és nélkülözhetetlen tartozéka. A ter-
mészet által felkínált lehetõségeket tudatosan kihasználva újjáalakíthatjuk  
környezetünket és önmagunkat.



Ismerünk néhány építészt, akik a környezetszennyezõ építõanyagokat  
sem vetik meg, ha az a céljuk, hogy kiszélesítsék a parametrikus dizájn 
határait. Az Ön esetében sem megy ritkaságszámba a parametrikus  
kódolás és a robottechnológia alkalmazása, mégis kitart a természetes 
anyagok mellett. Miért?
Hogyan definiálná a mesterséges építõanyagot? Még a szénszál-erõsítésû 
kompozitok alapvegyülete is fellelhetõ a természetben, ahol persze más  
feltételek uralkodnak, de kellõ beavatkozással új környezetet lehet teremteni.  
Csupán egy kis hõ és nyomás kell, és létrejön a kívánt kémiai reakció. Talán 
új tulajdonságokkal ruházzuk fel szerkezeteinket, de ne feledjük el, hogy 
végsõ soron minden az anyaföldbõl származik. Éppen ezért a magam 
részérõl nem tartom túl szerencsésnek a szokásos megkülönböztetést természe-
tes és mesterséges között. Attól még, hogy meghatározzuk, mi a természetes 
és mi kevésbé, még nem találunk kedvezõbb megoldásokat egy-egy építési 
feladatra. Azt a kérdést azonban jogosan tehetjük fel, hogy mely anyagok-
hoz, szerkezetekhez lehet olcsóbban hozzáférni egy adott helyen, s melyek 
elõállítása igényel több szellemi munkát.

Tervezõként kapott már felkérést alacsony költségvetésû megbízásokra?
Volt egy megrendelõnk, aki egyszer azzal állt elõ, hogy maga szeretne házat 
építeni. Semmiféle szakképesítéssel nem rendelkezett, de makacs volt és kitar-
tott az elképzelése mellett. Így hát elhatároztuk, hogy csupán a ház szerkezeti  
vázát tervezzük meg neki. Minden egyebet rábíztunk a kivitelezõre, de a bel-
sõt, a homlokzat- és padlóburkolatot a megrendelõ saját maga készítette.  
A ház részleteit nem volt célszerû kidolgozni, csak egyszerûsített részletterve-
ket készítettünk, amelyek kivitelezése nem igényelt különösebb szaktudást.

Olykor még megrendelõit is bevonja egy-egy kísérletként felfogható terve-
zési feladatba? 
Hogyha erre kellõen nyitottak, miért ne? Nem mintha túlzottan érdeklõdnének, 
de muszáj lekötni a figyelmüket valamivel. Ha szerencsénk van, akkor olyan 
segítséget is kérhetünk tõlük, amely a terven sokat lendít, de ez nagymérték-
ben függ a megrendelõ személyiségétõl. A Fläschben épült Gantenbein-
borászat esetén ez nagyon egyszerûen mûködött. A szõlõtulajdonos el- 
mondta, hogy maguk akarják a borászatot üzemeltetni. Mindössze hárman  
voltak ehhez: a gazda, a felesége és a hetvenhez közeli apuka.  
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Nem volt hát más választásunk, mint áttanulmányozni a borkészítés techno-
lógiáját, hogy kitaláljuk a legjobb megoldást a tervezett kis munkaigényû  
termeléshez. A történet egy szõlõpréssel kezdõdött, és hamar kiderült, hogy  
a legcélszerûbb megoldás a hagyományos gravitációs technológia lesz.  
E néhány kiindulási feltétel gyakorlatilag meghatározta a terv további  
kimenetelét. 

Egyetemi oktatási projektként született az új Monte Rosa hütte, ami 2795 méter magasan is képes maximum 120 fõt ellátó autonóm házként mûködni. Az ETH-kurzusának vezetõje a Bearth & 
Deplazes Architekten iroda volt. Háttérben a Matterhorn – Fotó: Martinkó József

Részlet a hütte éttermébõl. Itt jól megfigyelhetõ az épület ragasztott fatartós szerkezete – 
Fotó: Martinkó József 
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Tevékenysége milyen mélyen gyökerezik Svájc, különösen Graubünden 
kanton építõhagyományában?
Sok szállal kötõdöm oda és szeretem a régi házakat. De ez ma már egy  
általános jelenség: egyre többen fedezik fel a népi építészetet, hogy ötleteket  
merítsenek belõle. El kell ismerni, hogy a legtöbb korszerû szerkezet elõdje 
valamilyen formában már évszázadokkal ezelõtt is megvolt, de a technológia  
a modern léptékváltás következtében bonyolultabb lett. A várossá növekvõ 
vidék egyre összetettebb épületszerkezetek tervezését követelte meg. De 
ugyanez a helyzet a mind bonyolultabbá váló építésjogi elõírásokkal is. Vidé-
ken az ember még közel érezheti magát az építészet õsi princípiumaihoz… 

…és ezekhez kell visszanyúlni minden tervezési feladat kezdetén.
Igen, ezekbõl kell kiindulni. Ha valaki képes vállalni az eredet kutatásával 
járó nehézségeket, lenyûgözõ titkok megsejtése lesz a jutalma. A hagyomány 
olyan, mint egy puttony teli ötletekkel, amelyek egyenként is messze érdeke-
sebbek, mint az idegen tudományterületektõl kölcsönzött divatos elméletek. Itt 
van például a sokat idézett Fibonacci-számsor, amely lehet, hogy a természet 
organikus rendjének leképezése, de szerintem nincs sok köze a szerkezetek 
szilárdságához. Érdekes elmélet, de a gyakorlatban mit sem ér. Gondolkozá-
somra sincs különösebb hatással, mert én inkább hiszek azokban a terhelés-
nek kitett modellekben, amelyek egyértelmûen képesek alátámasztani vagy 
érvényteleníteni egy-egy statikai feltevést. Az építészetet különben sem labora-
tóriumokban, hanem a szabad levegõn mûvelik. Csak abban az esetben  
elégedhetünk meg számításaink eredményeivel, hogyha fizikailag is képesek  
vagyunk igazolni õket. Ha sikerül, az maga a gyõzelem. Ha a szerkezet 
mûködõképes, akkor nyugodt lélekkel elkezdõdhet az építkezés, de ellenkezõ 
esetben az elméletet – bármilyen tudományosan is hangozzék – ki lehet dobni  
az ablakon. Világszerte tanúi vagyunk ennek. Az észak-amerikai építészokta-
tás már csaknem teljesen elveszítette a kapcsolatot a gyakorlattal. Az egye-
temek több filozófiát oktatnak, mint építészetet. Az ilyen intézmények fittyet  
hánynak rá, hogy milyen súlyú, tapintású, szilárdságú az építõanyag, 
amelybõl házakat építenek. Emiatt válnak a tervek egyre virtuálisabbá.  
Elfelejtik, hogy az építészet önálló tudományterület, amely a maga lábán is 
képes megállni. Az elmélet nélkülözhetetlen, de ha az egyetemeken csak  
ilyen jellegû oktatás folyik, közben elsorvad mindaz a többlet, amit a szakma 
gyakorlatától tanulhatunk. Akinek mindene az elmélet, annak azt javaslom, 
hogy építészet helyett inkább iratkozzon be filozófiára. A fél-filozófia ugyanis 
nem filozófia, csak a hiányzó gyakorlati tudás ügyes-bajos pótléka.

„... annyi történt, hogy Erõss Zsolt teljessé tette életét, felmászott a hegyek 
közé, és tovább emelkedett a szokásosnál.” Ezzel a gondolattal búcsú-
zott hegymászótársától Földes András újságíró, aki több expedíción 
is elkísérte a nagyszerû sportembert. E sorok írójának 2010 augusztu-
sában volt szerencséje néhány napon át együtt túráznia Erõss Zsolttal.  
A svájci Alpokba szervezett „Expedíció a jövõ építészetéért” elnevezésû 
projekt célja a Holcim Alapítvány fenntartható építészeti pályázatának 
promóciója mellett, egy varázslatos autonóm épület, a Monte Rosa hütte 
felkeresése volt. Zsolt tátrai balesete után éppen új protézisét próbálta ki 
terepen. Számára ezért különösen kemény menet volt. Nagyon megdol-
gozott minden lépésért. Fönt a menedékházban, aztán erdélyi mászók-
kal futottunk össze. Rögvest kis alkalmi workshop alakult a mûláb konst-
rukciós javítása érdekében. Zsolt úgy beszélt, olyan távolságból mint akit 
valóban nem korlátoznak a fizikai paraméterek. Olyan ember benyomá-
sát keltette, mint aki a végtelen terekben, a sziklák, csúcsok, szakadékok 
között a korlátlan szabadságot keresi. Nem önmaga vagy a természet 
legyõzése volt a célja, a fizikai határok megismerése, hanem a szellemé-
nek kiszabadítása. Amikor eltûnt a Kancsendzönga csúcsa alatt ez a reb-
benés, ez a szárnyalás jut az eszembe. (M. J.)

Iskola Vellában (1994-97) – Fotó: Katona Vilmos

A Willimann-Lötscher-ház Sevgeinben (1998-99) – Fotó: Katona Vilmos
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Glenn Murcuttel 
Nagy Orsolya beszélgetett

„...folyton a szell zésr l, fényr l és  
az érzékeny, ésszer  építészetr l mesélt.”

A budApesti X. Nemzetközi ÉpítÉszkoNgesszust megtisztelte jeleNlÉtÉvel gleNN murcutt (sz.1936), világhírû  

Ausztrál ÉpítÉsz, A pritzker-díj 2002-es Nyertese. elõAdását NAgy várAkozás elõzte meg. A hosszú És fárAsztó  

NAp utáN kÉszsÉggel válAszolt kÉrdÉseiNkre.

Arthur and Yvonne Boyd Education Centre, a nagyterem szerkezeti részletét bemutató keresztmetszet
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Ön leginkább kisebb épületeket tervez. Mi az erõssége ennek az építé-
szetnek? Miben rejlik az ereje és a sikere?
Egyszerûen próbálom a lehetõ legjobbat nyújtani, és nagy örömöm telik 
abban, hogy hétköznapi dolgokkal foglalkozom magas színvonalon. De  
nem is nekem kell megítélnem – mások szemében kell, hogy erõsnek látsszon 
a munkám. Sosem vonzott, hogy én tervezzem a város legmagasabb házát, 
a túl nagy épületek nem érdekelnek, egyszerûen nem szeretem õket. Ezek  
az épületek nem emberi léptékûek, én pedig abban a léptékben dolgozom, 
amit szeretek. Részt vehetnék nagyobb munkákban is, én magam döntöttem 
el, hogy így akarok dolgozni, és ehhez tartom magam. Ha mindezek után 
olyat hozhatok létre, amivel az embereknek örömöt szerzek, az csodálatos! 
Remélem, hogy nincs olyan munkám, amit ne szeretnének. Ez számomra  
mindennél fontosabb: felelõs munkát végezni. Felelõs akarok lenni a Föld,  
a szakmám, és magam mint építész felé egyaránt.
 
A megbízói már kezdetben is környezettudatos gondolkodásúak, vagy  
a tervezési folyamat közben értik meg ezen elvek fontosságát? 
Ausztráliában nagyon ismertek a munkáim, és a megbízóim tudják, hogy 
olyan építésszel fognak dolgozni, aki számára nagyon fontosak a környezet-
védelmi szempontok, ezért választanak engem. Sokan közülük másfél, vagy 
akár két és fél évig is várnak, mielõtt megkezdem velük a munkát. Egy meg-
bízó, aki ilyen sokat tud várni biztos, hogy nagyon jó megbízó lesz.

Az elõadáson több képet mutatott az ausztrál tájról és a helyi õslakosok 
építészetérõl, amelyek inspirálóan hatottak Önre. Arról is beszélt, hogy 
gyermekkorát részben Pápua-Új-Guineában töltötte, és ott milyen népi 
épületekkel találkozott. Nagy lelkesedéssel mesél szellõzésrõl, természetes 
fényrõl és átláthatóságról, és komoly hangsúlyt fektet az építészeti részle-
tekre anélkül, hogy az épület egésze háttérbe szorulna. Érdekelne, hogy 
mindezen élményeken túl mi ösztönözte e témák fontosságának felismeré-
sére akkor, amikor még szinte senki nem beszélt ezekrõl. 
Édesapám házakat tervezett és épített, és folyton a szellõzésrõl, fényrõl  
és az érzékeny, ésszerû építészetrõl mesélt. Õ tanította meg, hogyan lehet  
a házban télen napfény, nyáron pedig árnyék, és hogyan oldható meg gon-
dosan tervezett részletekkel, hogy nyáron kellemes szellõ járja át a házat, 
télen viszont jól zárható legyen. Úszómedencékhez tervezett különleges 
szûrõberendezéseket, de sok minden mást is megtervezett és megépített. 

Arthur and Yvonne Boyd Education Centre, Glenn Murcutt  
vázlatai és részletrajzai a tetõkialakításról

Arthur and Yvonne Boyd Education Centre, West Cambewarra,  
New South Wales, Ausztália, 1996-99. Wendy Lewin és Reg Lark építészekkel



Sokszor megmodelleztem a terveit, amelyekben mindig a természet volt  
a központi motívum. Amikor mindenki európai növényeket, például rózsát 
ültetett és irtotta a helybéli növényzetet, õ az ausztrál növényfajtákat nép-
szerûsítette. Terjesztette a magról nevelt õshonos növényeket, és a környéken 
mindenhová azokat ültette. Apám nagy hatással volt rám, és ez nagyon fon-
tos lett a késõbbi életem során. 

Õ is építész volt?
Építõmester volt, a szakma szerelmese. Az asztalosmûhelyében megtanított 
ablakot, falépcsõt készíteni, de még vitorlás hajót is építettük! Mindezt még 
húszéves korom elõtt.
Azt az építészeti gondolkodásmódot, amit tõle tanultam, felelõs építészet- 
nek szoktam nevezni. Felelõs gondolkodás, felelõsség a világ, a megbízók,  
a szakma és önmagam iránt.

A zöld gondolat mára nagyon népszerû, szinte már divat lett az építé-
szetben és az élet más területein is, mégis gyakran úgy érzem, hogy egy-
egy nagyobb építészeti projektben a “zöld” jelszó inkább csak hangzatos 
szlogen. A legtöbb projekt csak egy-egy aspektusával foglalkozik a kör-
nyezettudatosságnak, például napkollektorokat alkalmaznak, vagy zöld-
del futtatják be a homlokzatokat, viszont az épület egésze még mindig 
pazarlóan bánik az energiaforrásokkal. Ön szerint az Ön elvei alkalmaz-
hatóak nagyobb projektek esetében is? 
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Az a baj ezekkel a projektekkel, hogy a technológiával próbálják zölddé  
tenni õket, és ezzel én nem értek egyet. Szerintem az épületnek önmagában 
is tudnia kell zöldnek lenni, mindenféle gépészeti vívmány nélkül. Egy keveset  
persze lehet alkalmazni, nincs semmi baj a napelemekkel vagy a napkollek-
torokkal, de ahhoz, hogy valódi zöld épületet kapjunk, nem állhatunk meg itt.  
A természetes szellõzésre és világításra is figyelni kell, az épület természetes  
hûtésére és fûtésére. Az épület tájolása és megfelelõ védettsége egyaránt 
nagyon fontos szempont. 
Az elveimet nagyobb projektekben is alkalmaztam, a Kempsey Museum  
például nagy léptékû munka volt, és minden elvem érvényesül benne.

Sok érdekes épületet láthattunk az elõadásában. Mesélne néhány nehe-
zebb vagy érdekesebb munkájáról? 
Minden munka nehéz, mindig izgulok, amikor új feladatba kezdek. Egy pro-
jekt annyira bonyolult, amennyire az ember tapasztalata alapján nehéznek 
találja. Ha nem tûnik nehéznek, akkor a tervezõ bizonyára nem válaszolt 
meg minden kérdést, amit a tervezési feladat felvetett, néhány kérdéssel  
nem foglalkozott. Az építésznek minden  kérdésre választ kell adnia, ettõl  
lesz a munka bonyolult és nehéz.

Tehát, ha egy feladat túl könnyûnek tûnik, akkor valamit nem vettünk észre  
benne? 
Pontosan! 

Marie Short / Glenn Murcutt-ház, Kempsey, New South Wales, Ausztália, 1974-75, bõvítés: 1980
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Ön szerint mi a legfontosabb, amit a mai fiatal építészeknek meg kellene 
tanulniuk? 
Azt gondolom, jó lenne, ha visszatérnének a szabadkézi rajzoláshoz, mert 
azáltal lehet felfedezni dolgokat. Úgy hiszem, hogy építészként nem létreho-
zunk, hanem felfedezünk. Minden létezõ épületet, és minden nagyszerû épí-
tészeti mûvet, amelyben ott rejlik a létezés lehetõsége, valójában nem létre-
hoznak, hanem felfedeznek. És a rajzolás ebben segít, elõhozni azt, ami már 
eleve ott van. 
Ezenkívül az is fontos lenne, hogy visszataláljanak a természethez, figyeljék  
meg, hogyan mûködik, hogyan fordul a napraforgó a napfény felé, és 
hogyan fordulnak a növények levelei: mindez a természet. Az a feladatunk, 
hogy olyan épületeket tervezzünk, amelyek ugyanerre képesek. Ha nem is 
tudnak a nap felé fordulni, mint a napraforgó, de tudjanak árnyékot adni  
nyáron, télen pedig napfényt. Ilyen egyszerû dolgokkal kellene foglalkoznunk.

Akik ma építészkarra járnak, már a számítógép mellett nõttek fel, ezért 
kézenfekvõ, hogy korán, körülbelül másodéves korban elkezdenek ter-
vezõszoftvereket használni. A gimnáziumi oktatás nem fektet hangsúlyt  
a szabadkézi rajzolásra, és az egyetem elsõ két éve nagyon rövid ahhoz, 
hogy a diákok magabiztos rajztudást szerezzenek. 
Másodévben nagyon korai még tervezõszoftvert használni, harmadév felénél 
vagy negyedévben elég lenne elkezdeni. Persze szükséges ezeknek a prog-
ramoknak az ismerete, hogy késõbb munkát tudjanak vállalni, de nagyon fon-
tos, hogy szabadkézi rajzban is megtanulják kifejezni a gondolataikat.
Renzo Piano mûtermében például mindenkinek van rajzasztala, és mindent 

elõször kézzel kell megrajzolniuk. Utána felrajzolhatják számítógépen, de  
fontos, hogy elõször szabadkézi rajzban kell elõadniuk az elképzelésüket.

Nálunk az egyetemen minden nyáron szerveznek épületfelmérõ táborokat, 
és ezek nagy hatással voltak rám. A magyarországi vidék különbözõ tája-
in jártunk és népi lakóépületeket, valamint templomokat mértünk fel. Ezek 
számomra nagyon szép emlékek, és azt hiszem, az építészeti tanulmánya-
imnak is fontos részét képezték, még ha nem is kapták meg a megérde-
melt hangsúlyt. 
Ezek a rajzok mindig a legfontosabb jellemzõket ábrázolják. Az elõadá-
somban sok olyan épületet mutattam – népi épületeket, az õslakosok építé-
szetét –, amelyek nem tértek el annyira a saját épületeimtõl, de azért még-
is nagyon különböztek tõlük. A házaim fontos tulajdonságait a népi és 
vernakuláris építészetbõl vettem. De az épületeim mégis modern épületek, 
viszont azáltal, hogy nagyon sok népi épületet lerajzoltam, meg is értettem  
a mûködésüket, és a kapcsolatukat a hellyel, kultúrával és a természettel.  
A felfedezés öröme, az állandó kíváncsiság és optimizmus mind nagyon  
fontos. A rajzolás által tudunk újat felfedezni és felfedni, és ezt mindig nagyon 
fontosnak tartottam a munkám során.

A fotókat Anthony Browell és az Architecture Foundation Australia jóvoltából 
közöljük. Az alapítvány évente kéthetes, bentlakásos építész mesterkurzust  
tart Glenn Murcutt-tal a Boyd Education Centre-ben. Bõvebb információ  
Glenn Murcutt munkáiról és a mesterkurzusról: www.ozetecture.org

Marie Short / Glenn Murcutt-ház, Kempsey, New South Wales, Ausztália, 1974-75, 
bõvítés: 1980, szerkezeti részletet bemutató keresztmetszet

Bowali Látogatóközpont, Kakadu Nemzeti Park, a Troppo Architects építészeivel 
együttmûködésben
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Odile Decq  
francia építész sztárral Nagy Orsolya beszélgetett

„Er s terveket tudok készíteni, mert er snek látszom”

Odile decq a Hay Fesztivál budapesti prOgramjának díszvendége vOlt. interjúnk martHa tHOrne-nal,  

a pritzker-díj zsûrijének ügyvezetõ igazgatójával FOlytatOtt rendkívül jó Hangulatú pódiumbeszélgetés után  

zajlOtt a ceu épületében. 

Ön sokféle léptékben tervez, a tárgyaktól és bútoroktól kezdve az épülete-
ken át a városrendezésig. Van köztük hasonlóság a tervezés módját tekint-
ve? Segít a munkájában, hogy többféle léptékben mozog otthonosan?
Amikor egy új épület tervezését kezdem, mindig az az elsõ dolgom, hogy fel-
keresem a helyszínt, és amikor ott vagyok, elõfordul, hogy a táj azonnal mesél-
ni kezd: a hely történetérõl és arról, amit ez számomra jelent. Az emberi agy 
különös módon mûködik, néha maguktól alakulnak ki kapcsolatok, és már el is 
kezdenek jönni az ötletek. A tárgytervezés számomra még viszonylag új dolog, 
és igencsak különbözik ettõl. Évek óta arról álmodtam, hogy Alessi számára ter-
vezhessek étkészletet. Aztán végre megkerestek, hogy terveznék-e egy Alessi 
tálcát, persze örömmel vállaltam. Arra gondoltam, hogy egy nagy tálcát szeret-
nék, amit könnyû kézbe venni, és az is fontos volt, hogy legyen benne valami 
furcsa, ne legyen teljesen az, aminek látszik. Úgyhogy egy kicsit kísérleteztem 
az észleléssel, és így jutottam el a végeredményhez. Amikor aztán megkér-
dezték, hogy mit szeretnék legközelebb tervezni, azonnal rávágtam, hogy egy 
étkészletet. A késrõl már volt egy elképzelésem, ezért azzal kezdtem, de hamar 
rájöttem, hogy kést nagyon nehéz tervezni, mert tökéletesen illeszkednie kell  
az ember kezébe, viszont valamennyire nehéznek is kell lennie ahhoz, hogy  
jól vágjon, tehát igazán el kell gondolkodni azon, hogyan mûködik. Emellett  
megint csak azt szerettem volna, hogy legyen benne valami szokatlan, volt  
már egy elképzelésem a dizájnról. Nagyon fontos volt, hogy jól mûködjön, 
mert elég sok szép, de nem jól használható kést láttam már, és ezt minden- 

képp el akartam kerülni, ezért egy csomó modellt készítettük a stúdióban,  
azután pedig néhány mintadarabot. Ilyen tehát a tárgytervezés folyamata,  
de mindig egy ötlettel kezdõdik, ebben az esetben például azt akartam elérni,  
hogy ez egy különös formájú kés legyen, ami viszont nagyon jól mûködik. 
Aztán folytattam a kanál és a villa tervezésével, és amikor errõl meséltem  
Alessi-nek, azt mondta, hogy a kanállal szokás kezdeni, mert az sokkal nehe-
zebb. De nekem a kés volt az igazi kihívás. Az étkészletet szeptemberben fog-
ják bemutatni a Maison&Objet-en, ami egy hatalmas dizájn programsorozat 
Franciaországban, és mivel idén engem választottak az év dizájnerének, arra 
is felkértek, hogy egy sor további tárgyat én tervezzek a programra, például  
az asztalokat, a tányérokat és a poharakat. Rájöttem jöttem, hogy tárgyakat 
könnyû tervezni, mert a tervezõnek csak annyi a dolga, hogy kérdéseket vála-
szoljon meg. De ugyanerre jutottam akkor is, amikor Nanterre-be készítettem 
egy irányítóközpont tervpályázatát, amelynek részeként egy hidat is meg kellett 
terveznem. Rájöttem, hogy egy híd esetében mindössze két kérdéssel kell foglal-
kozni: a fesztávval és a tartószerkezet súlyával. Arra gondoltam, lehet, hogy  
a mérnökök ezért ragaszkodnak a hidakhoz, mert sokkal könnyebb megtervez-
ni, mint egy épületet. Egy épület sokkal bonyolultabb és komplexebb, sokkal 
több megoldandó problémával bír. Tehát a válaszom az, hogy mindig gyakor-
lati irányból közelítem meg a feladatot. Akkor is, ha épületet, vagy városrende-
zést tervezek: elõször azt gondolom végig, hogyan fognak majd az adott épü-
letben vagy városrészben élni. Mindig az emberekbõl indulok ki. 

Fotó: 
Studio Odile 
Decq
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Azt mondta, hogy náluk csak a telek beépítését szabályozzák, egyéb építé-
szeti elõírás nincs. Ez a terület arról is ismert, hogy 15-20 évvel korábban egy 
kísérleti fa lakóház is épült itt. Végül a megbízóm kiválasztott egy telket, de 
idõközben kiderült, hogy az egyik mérnöke is szeretne házat építtetni, és ennek 
az embernek az unokaöccse szintén. Így végül három ház tervezésére kaptam 
megbízást, amelyek teljes egészében üvegbõl épülnek, még a lépcsõ és a pad-
ló is üveg lesz. További megkötései is voltak, például mind a három épületnek 
ugyanakkora, 175 m2-es homlokzati felülettel kell rendelkeznie, és ugyanannyi 
üveglapból kell felépülnie, de a belsõ kialakítás minden egyes épület esetében 
más és más. Bretagne-ban a lakóházak jellemzõen nyeregtetõsek, ezért egy 
kockából indultunk ki, amit torzítottunk egy kicsit, és kissé megdöntöttük, hogy 
az eredmény a nyeregtetõs formára hasonlítson. Mindegyik ház esetében más-
hogy torzítottuk meg a kockát, és az épületet a közepénél két fekete üveglappal 
osztottuk meg, ebben kapott helyet a konyha, a fürdõszoba és a többi kiszol-
gáló helyiség, így végül mindegyik ház egy kicsit más, és a telek beépítése is 
különbözõ. Arra is gondot kellett fordítanunk, hogy az épületek ne legyenek  
teljesen átlátszóak és ne melegedjenek nagyon fel, ezt egy 15 cm vastag hom-
lokzattal értük el, amely két dupla üvegbõl áll, közöttük egy speciális textil van 
felfüggesztve, amely megszûri a fényt. A megbízóm elõször nanogéllel kitöltött 
dupla üveget szeretett volna, és több kísérletet is végeztünk ezzel a rendszerrel, 
de az üveglapok nagy mérete miatt végül más megoldást kellett keresnünk. Így 
fényáteresztõ, de nem átlátszó falakat kaptunk néhány valóban átlátszó ablak-
kal, és reményeim szerint hamarosan meg is épülnek. Az elsõ két ház máris 
szerkezetkész, az elsõt szeptemberre át is adják. Amikor a terveket engedélyez-
tettem, megpróbáltam az ügyintézõnek elmagyarázni, mirõl van szó, mire õ azt 
válaszolta, micsoda forradalmi újdonság ez a város számára! De rögtön mond-
tam neki, hogy nem így van, a forradalmat már megtette a kísérleti fa lakóház, 
én csak ugyanazt folytatom üveggel. Azt mondta, erre nem tud nemet mondani,  
de azért beszéljek a mûemlékvédelmi elõadóval is, aki szintén nagyon kedves  
volt, ezután megkértem az engedélyt a polgármestertõl, és két héten belül meg 
is kaptam. Ez általában nem így szokott zajlani Franciaországban sem, de ez 
egy nagyon különleges terület, ahol lehet kísérletezni. Ezután egy másik család  
is megkeresett Bretagne-ból, õk is üveg házat kértek egy elképesztõen szép hely-
színre, 360°-os tengeri panorámával. Az õ házukat üveg falakkal és kõ tetõvel 
terveztem meg, és szintén sikerült engedélyt kapni rá. Ez egy igazán szép  
történet, és nagyszerû kísérlet volt, mert szeretek építeni és megtapasztalni  
a különbözõ építõanyagok anyagszerûségét. Szeretek ennyi mindenfélével  
foglalkozni, játszani. 

Korábban azt mondta, hogy nem tipikus francia mûvésznek, inkább európa-
inak tartja magát. 
Bretagne-ból származom, Franciaország északnyugati sarkából. Erre büsz-
ke vagyok, ezért azt szoktam mondani, hogy bretagne-i vagyok és európai. 
Ha azt mondanám, hogy francia vagyok, arról általában az embereknek rög-
tön valami sztereotípia jut eszükbe, én pedig szívesebben gondolok arra, hogy 
a gyökereim a bretagne-i tájban vannak. Ezen a tengerparti területen egykor 
nagyon nehéz volt megélni, sokan tengerészek voltak, és az asszonyok néha 
hiába várták haza férjeiket, akik messzire elhajóztak és zord körülmények között 
éltek. Ezért jobban szeretek arra gondolni, hogy én errõl a területrõl szárma-
zom, ezért tudok jól alkalmazkodni a nehéz körülményekhez is. De emellett  
az építészetemet a Franciaországban folytatott tanulmányaim is formálták.  
Amikor a Banque Populaire de l’Ouest-et terveztem, valaki megjegyezte, hogy 
nagyon angolos lett, de szerintem nagyon is francia az az épület. Elválasztha-
tatlan vagyok a kultúrámtól. Ma a kommunikáció fejlõdésének köszönhetõen  
az építészek majdnem ugyanazzal a háttérrel rendelkeznek, de más-más kultú-
rából jövünk, és ettõl mûveljük különbözõképpen az építészetet. Nem hiszek  
az olyan építészetben, amely bárhol ugyanolyan tud lenni. Az építészet nem 
egy termék, hanem egy helybe ültetett hely, ezért igazán fontos a helyszín, ettõl 
lesznek az épületek különbözõek. Azt szeretem a külföldi utazásokban, hogy 
olyankor kaméleonként viselkedhetek, jó érzés megismerni az egyes országok 
embereit és konyháját, mert a konyhamûvészet a társasági élet nagyon fontos  
területe. Ma a tömegkommunikáció és az utazás szabadságának korában  
mindenkinek meg kell találnia, hogy hol vannak a gyökerei, hol van otthon.  
Ez lehet a szülõföldön, de bárhol máshol is, ahol úgy érezzük, jó helyen 
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Kihívás lehet egy meglévõ épület számára új belsõt tervezni, mint a 
Phantom Restaurant Opera Garnier esetében. Említette, hogy egyáltalán 
nem akartak hozzáérni a meglévõ épületrészekhez, ami érdekes és bonyo-
lult megoldásokhoz vezetett. 
Ez nem a mi döntésünk volt, egyszerûen nem volt szabad hozzáérni a régi 
részekhez. Nem tudom, hogy más körülmények között megbontanám-e  
a meglévõ épület egységét; nincsenek elõre megfogalmazott elképzeléseim 
arról, hogy mit fogok csinálni. Amikor elkezdek egy új tervet, mindig az adott 
feltételekbõl indulok ki függetlenül attól, hogy éppen egy épületrõl, tárgyról, 
belsõ térrõl vagy városrendezési tervrõl van szó, és ezen feltételekbõl próbálom  
a legjobbat kihozni. Volt idõ, amikor az építészek doktrínákat fogalmaztak 
meg, például egy barokk építésznek szigorú keretek között kellett dolgoznia, 
de ma már nincs ilyen, ezért mindenkinek magának kell megtalálnia, hogyan 
akar tervezni. És azt hiszem, ugyanígy van ez a tanítás esetében is, ezért kell 
egy újfajta gondolkodásmódot kialakítanunk az építészoktatásban. A mai 
világ komplexitásában könnyû elveszni, és nem csak az építészetrõl beszélek, 
hanem az élet más területeirõl is. Még néhány évtizeddel ezelõtt is érthetõnek 
tûnõ világképünk volt, még ha nem is felelt meg a valóságnak, de ma már ez 
sincs. Ugyanez a helyzet az oktatásban. Csak éppen egyes tanárok nem elég 
erõsek, vagy az építészetrõl kialakított képük nem elég egyértelmû, ezért maga-
biztosabban mozognak olyan szabályok között, amiket aztán könnyû ismételni 
– és könnyû tanítani. 

Mesélne az egyik újabb projektjérõl, a három kísérleti üveg-lakóházakról?
Ez egy nagyon érdekes történet. Egy angol, acéllal és üveggel foglalkozó  
gyáriparos Franciaországban szeretett volna házat építtetni. Egy betegség 
következtében egyre rosszabbul lát, ezért egy nagyon világos házat szeretett 
volna, üvegbõl. Elõször is helyszínt kellett találnom neki, és eszembe jutott, hogy  
Bretagne nyugati sarkában a tengerpart mentén sokkal lazábbak az építési  
elõírások, mint bárhol az országban. Felhívtam egy ottani ismerõs építészt, és  
megkérdeztem, hogy el tudja-e képzelni, hogy ott egy üveg lakóház épüljön. 

Banque Populaire nemesacél szerkezeti elemekbõl kialakított, moduláris rendszerû fõhadiszállása, 
(Rennes, Franciaország, 1991)
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vagyunk. Ezeket fontos tudni, mert amikor épületet tervezünk, gondolnunk kell 
az ott lakó emberekre. Nem egy légbõl kapott termékrõl beszélünk, hanem  
a helyszínbõl gyökerezõ helyrõl. 

Meséljen a nem mindennapi megjelenésérõl! Ez a mûvészi önkifejezés  
eszköze, vagy valami, ami az évtizedek alatt elválaszthatatlan lett Öntõl?
Számomra ez a normális. Eleinte azért csináltam, mert Londonban voltam  
a ’70-es évek végén, és akkoriban nem volt ebben semmi különös. Pedig  
akkor még a mostaninál is kirívóbban néztem ki. Hosszú és színes hajam volt  
és piros szemfestéket használtam, az interneten lehet találni pár interjút abból  
az idõszakból. Fenn van egy a ’90-es évek elejérõl, és emlékszem, hogy  
az interjú után a banképület építkezésére mentem, pirosra kifestett szemekkel. 
Amikor újra láttam magam a felvételen, eltûnõdtem: valóban így néztem ki? 
Nem csoda, hogy a megbízó a kivitelezésen úgy nézett rám, mintha a Marsról  
jöttem volna! Mindamellett ez a kinézet egyben védekezés is, egyfajta páncél-
zat, habár ez nem volt szándékos, csak késõbb jöttem rá. Eleinte teljesen nor-
málisnak tartottam, hogy így nézek ki, nem akartam sajátos stílust kialakítani, 
ezért mindig csodálkozom, amikor errõl kérdeznek. De ez meg is védett, mert 
a kezdetekben egyes megbízók megijedtek tõlem és más tervezõt kerestek, és 
ez így van jól, hiszen ha csak azért nem akartak velem dolgozni, ahogyan 
kinézek, akkor biztos, hogy építészeti kérdésekben sem értettünk volna egyet. 
Idõvel rájöttem, hogy ezáltal szabad lehetek. Védett vagyok, mert a megbízó-
imnak elõször is a kinézetemmel kell megbékélniük. Erõs terveket tudok készíte-
ni, mert erõsnek látszom. Ezért aztán késõbb már tudatosan folytattam ezt, így 
megvédem magam azoktól, akik nem értenek egyet velem. Nekik kell eldön-
teniük, hogy akarnak-e velem dolgozni. Ma már elfogadnak ilyennek, de ez 
hosszú idõbe telt. Viszont arra is rá kellett jönnöm, hogy a férfiaknak gyakran 
nehézséget okoz, ha egy nõ erõsnek tûnik a kinézete, a beszéde vagy a mun-
kája miatt. 

Igaz, bár ma már elfogadott, hogy egy lány mûszaki irányban tanul 
tovább, de azt még nehezen tudják a férfiak elfogadni, hogy például  
egy gyárban vagy egy építkezésen egy nõ legyen a felettesük. Az én  
generációm talán már el tud egy ilyen helyzetet képzelni, de a mai  
döntéshozók még aligha. 
Ugyanez volt velem is, amikor elkezdtem építészetet tanulni. Elõször nem is  
gondoltam, hogy egy lányból is lehet építész, ezért mûvészettörténészként  
kezdtem, de megismerkedtem egy építészhallgatóval, és rájöttem, hogy amit  

õ csinál, arra én is képes lennék. A szüleim sem akartak hinni nekem, ezért 
elhívták egy építész ismerõsüket, hogy meséljen nekem a munkájáról. Õ 
azt mondta, hogy szerinte is jó ötlet, hogy ma már a lányokból is lehet épí-
tész, mert biztos nagyon jó konyhaszekrényt tudnak majd tervezni. Hát, így 
kezdõdött az építész pályafutásom. De ilyen megjegyzéseket még ma is hal-
lani, még most is megtörténik, hogy ha azt mondom, építész vagyok, arra  
az a reakció, hogy „Vagyis ön a belsõépítész?” Erre azt szoktam válaszolni: 
„Nem, külsõépítész.” Mert aki nõ és építész, arról rögtön azt fogják gondolni, 
hogy belsõépítész. Erõsítenünk kell a nõk önbizalmát, hogy építészek legyenek. 
Ez egy nagyon fontos feladat, mert ez még számukra sem magától értetõdõ. 

Lehet, hogy a szüleik nem hiszik, hogy a lányukból valóban gyakorló  
építész lesz, mert a diploma megszerzése után a nõk egyszerûen eltûnnek 
a szakmából. 
Az iskolámban, ami egy fizetõs magániskola, az egyik lánydiákom mesélte, 
hogy nehezen tudta kiharcolni a szüleinél, hogy ebben az intézményben tanul-
hasson, mert egy kevésbé költséges helyre akarták küldeni, nem hittek ugyanis 
abban, hogy meg fog térülni a taníttatásába fektetett pénzük. 

Ön szerint hová tûnnek a nõk az egyetem után? Valóban a család az oka, 
ahogy mondani szokás, hogy annyiféle más szerepük lesz a nõknek, hogy 
nem tudnak igazi elhivatott szakmagyakorlóvá válni? 
Nem csak az építõipar van tele férfiakkal, de más döntéshozó pozíciókban is 
férfiak vannak, például a banki és a pénzügyi szektorban. Tehát nem nálunk 
kell a nõk eltûnésének okait keresni, hanem a férfiaknál, és az iskolákban, ahol 
még mindig azt kell hallani, hogy a nõk nem valók mérnöknek. A végén a diák-
lány elhiszi, hogy túl sok ez neki és nem akarja a kihívást, mert a lányokat nem 
igazán tanítják meg harcolni. Tehát meg kell tanulnunk, hogyan harcoljunk és 
nézzünk szembe a férfiakkal, mert õk hajlamosabbak a harcra, míg mi inkább 
a közös megoldást keressük. Emellett a diákok manapság sokszor csoportmun-
kában dolgoznak, és késõbb az irodáikat is csoportosan vagy párokban hoz-
zák létre. Ilyenkor a férfi lesz a fõnök, a nõ pedig mögötte áll. Egy sikeres épí-
tész mögött ott áll egy építésznõ, teljesen ismeretlenül. Elfogadja ezt a helyzetet, 
és ez nincs így rendben. Nem kell, hogy ezt tegyük, mert a férfiak sosem ten-
nék ezt a helyünkben. De számos más szakmában is megfigyelhetõ ez, például  
az orvosoknál. És mi beleegyezünk ebbe a helyzetbe, ezért részben a mi 
hibánk is. 

Itt van nálam egy zsebkönyv, az a címe: „Miért járnak az építészek  
feketében?” Az ön válasza a következõ volt: „Azért járok feketében,  
mert az õrültek házában minden fehér”, ami egy idézet a zenész  
Serge Gainsbourgtól. Valójában miért? 
Eleinte azért jártam feketében, mert a punk-rock zenei kultúrához tartoztam, 
tizenévesen kezdtem, de a szüleimnek nem igazán tetszett. Mindig ellenálló 
típus voltam, kissé lázadó, és ez még azelõtt volt, hogy építészetet kezdtem  
volna tanulni. Azt szoktam mondani, hogy én voltam az elsõ. Sokkal korábban 
kezdtem, mint a férfi építészek. 

Mi a legfontosabb dolog, amit a mai építészhallgatóknak meg kellene  
tanulniuk? 
Emlékeztetni kell õket, hogy õrizzék meg a kíváncsiságukat. A mai generáció 
nem elég bátor. Az én tanácsom: légy elhivatott, légy felelõsségteljes, és merj 
kockáztatni! Minden lehetséges, ha elég érdeklõdés van benned a világ iránt. 

Neves építészek és az Alessi  
régi együttmûködése keretében  

született meg ez Decq-i használatitárgy

A Phantom Restaurant Opera Garnier kortárs kiegészítései 
nem érhettek hozzá a régi falakhoz (2011)

Az operaház éttermének átriumterét megosztó galériaszint „áttekintése”



Mezzopiano, pianissiMo dinaMikák jelleMzik Batár zsolt saját házát BeMutató fotósorozatát. e lírai széria  

elkészítése Biztosan MegkülönBöztetett eseMény lehetett a fotós életéBen. Batár képeivel Megörökítette a turányi Bence  

(t2.a) tervei alapján, elõre gyártott, rétegelt-ragasztott fapanelekBõl Megépült erdõszéli lak világra jöttének  

legszeBB pillanatait. áM az eseMények dokuMentatív rögzítésén túl, és ez jól látható, az anyagok fokozatos  

Beépítésével válik Mind BizalMasaBBá a sajátos, szóBan Megfoghatatlan, hároMszeMélyes fotográfiai diskurzus  

a fényíró, a ház és az erdõ között.

A Fényíró erd széli HázA
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A RómAin vAgyunk. AzéRt éRdemes ezt Rögtön Az elején leszögezni, meRt ez A lApos öntésvidék 

(áRvíz után vAgyunk) egyszeRRe képes felidézni vAlAmit A hARmincAs évek – nálunk AnnyiRA RitkA 

- bizseRgetõen polgáRi nosztAlgiáiból és A csAládi házAs negyedek szinte váRosonként ismétlõdõ 

keRtváRosi egyencsendjébõl. zsuffA zsolt egyik csAládi házA itt szól csendben újRA nAgyot.

Zendülés a sátortet k köZött
Családi ház Óbudán Szöveg: 

Torma Tamás
Építész: 
Kalmár 
László, Rose 
Balázs, Zsuffa 
Zsolt
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

A környezet leírásához hozzátartozik még  
a derékszögben kimért utcák tervezett nyugal-
ma, a méretes vadgesztenyesor, ami éppen 
házunknál vált alacsonyabbra.  És persze  
a múlt az egykor daliás evezõsélettel és 
azzal a félig mondén, félig fürdõvárosi stílus-
sal, aminek nyomai ma is felfedezhetõk. (Las-
san már 200 éve, hogy angol mintára gróf  
Széchenyi és báró Wesselényi meghonosí-
totta itt az evezõsportot, az elsõ hazai eve-
zõversenyt éppen Clark Ádám nyerte meg. 
Száz évvel ezelõtt szabadstrandok, csárdák, 
polgári vendéglõk és 25 csónakház mûködött 
a Rómain.) A csónakházak faragott oromdí-
szei továbböröklõdtek nyaralóépületekre,  
a kisebb nyaralókból idõvel lakóházak lettek, 
aztán a város végleg elérte és felszaporítva  
a saját formáit, végleg családi házassá for-
málta át az egykori nyaralótelepet.

Ebben a környezetben áll a legújabb 
Zsuffa-ház, erõs Bauhaus nosztalgiákkal. Illet-
ve rögtön pontosítanom kell, mert minden 
ez, csak nem nosztalgia: erõsen ösztönözött 
a Bauhaust kedvelõ tulajdonos is, a tervezõ 
pedig az eredeti szikársághoz nyúlt vissza, 
amikor radikálisan visszavágta azt a mára 
formalizálódva megmerevedett valamit, amit 
jobb híját trendi új-Bauhausnak hívnak. 

(A legtöbb cikk is mintha ezt a „távolról-
közelebbrõl-utoljára bemegyek” fordított  
logikát követné. Ráadásul egy magánháznál  
ez a megközelítés még problémásabb.) 

A belsõ elõolvasása nélkül ez a lecsupa-
szított fekvõ dobozforma is sokkal inkább 
merész formai kísérletnek tûnik, pedig nem 
az. Az õszinte (de azért festve némiképp 
domesztikált) látszóbeton fölött elsõre látvá-
nyos a perforált lemezbõl készült felsõ szint, 
pedig a tervezõ csak az árnyékoló spalettá-
kat szervezte így folyamatos sorba. (Azért 
az több mint kicsiny elegacia, finom feszült-
ség, ahogy a betonzsaluk horizontális nyu-
galmat sugárzó sorai fölé ez az alapvetõen 
függõlegesnek ható sáv került – és akkor  
a teraszok bevágásait vagy az árnyékolók 
nyitott állapotát, illetve kívülrõl és belülrõl is 
mintázatát nem is említettem.) 

A forma itt tényleg igazmondón és ken-
dõzetlenül, belülrõl kifelé haladva követi  
az alaprajzot. A ház központi tere az az egy  
légterû nappali, amihez alul félig nyitott 
átmenetekben kapcsolódik az elõtér, konyha-
ebédlõ, alsó terasz, felül pedig a lakó-
szobák. (A szülõi háló és a dolgozó mel-
lett fürdõszoba, két kisebb terasz, valamint  
a három gyerekszoba található az emeleten.)  
Reprezentatívan hatalmas termek helyett 
inkább valami józan funkcionalizmus érez-
hetõ és praktikus átfolyás a köztes terekben: 
éppen ekkorára van szükségünk, azt viszont 
változatosan akarjuk használni.

Ezek után persze már nehéz visszatérni 
az utcára, az elsõ külsõ pillantáshoz. Mert 
Bauhaus ide vagy oda, a messzirõl jött recen-
zens azért fõleg a külsõ formától és ettõl  
az elsõ pillantástól hagyja magát leginkább 
befolyásolni. 
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Fémes sávként fut körbe az emeleti szintet övezõ homlokzati burkolat. Nappali zárt, éjszakai, illetve nappali, nyitott állapotban radikálisan változik a homlokzati ritmusképlet. Ebbõl a nézetbõl 
jól látszik a két kisebb tetõterasz egyike

Ezen az oldalhomlokzaton jól látszódik az a szûkszavú, redukált anyaghasználat, ami az épület külsõ és belsõ megjelenését is jellemzi



Építész tervezõ:  
Zsuffa és Kalmár Építész Mûterem 
Belsõépítész:   
Szepesi János
Statika:  
Harsányi Csaba
Gépészet:   
Fejes Tamás
Makett:   
Rose Balázs
Tervezés:  
2010
Kivitelezés:  
2011-2012
Volumen:  
270 m2 

Eddig persze tudatosan tettem úgy, mint-
ha mai világunkat valamely emelkedett ráció 
határozná meg, ami egy ilyen ésszerû tervben 
is megnyilvánul. Közben a környéken szinte 
minden más épület hagyományos, sátortetõs, 
úgynevezett családi ház – ha ezt kimondjuk, 
nagyjából mindenki érzi, mit is értünk ezen. 
Szebbek, borzasztóbbak, mindenesetre mind-
egyik az utánzás valamilyen díszesebb vagy 
põrébb formájában követ egy mintát.

 Talán nem meglepõ, hogy a helyi építési 
szabályok sem engedik a lapos tetõt. Miért? 
A magyarázat szintén nem ésszerû – csak. 
Én sem nem önmagában tekintem a lapo-
sat jobbnak, ez esetben több hasznos négy-
zetmétert tud magába foglalni és ez formai-
lag sem marad indokolatlan. A szabályoknál 
egyébként a valóság mindig változatosabb: 
Zsuffa Zsolték háza mellett egy másik lapos 
tetõs áll a megtagadott hatvanas évekbõl, 
amikor még szabad volt. 

A ház lakóterének bútorai sem konkurálnak a feszes építészeti karakterrel



Építészeti bravúr, hogy a homlokzati zártság ellenére a belsõ terek tágasak, világosak. 
A centrális helyzetû ívelt lépcsõ keretezése egyfajta „ház a házban” érzetet kelt
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„Gondosan kipucolta a mûködõ vulkánjait. két ilyen mûködõ vulkánja volt szerencsére: kényelmesen meGfõzhette 

rajtuk a reGGelijét. volt eGy kialudt vulkánja is. de mert úGy Gondolta: »sosem lehet tudni!«, kipucolta ezt a kialudt 

vulkánt is. a vulkánok, ha jól kipucolják õket, szabályosan, enyhe lánGGal éGnek, kitörések nélkül. a vulkánkitörések 

olyanok, mint a mi kéménytüzeink. mi itt a földön nyilván túl kicsinyek vaGyunk hozzá, hoGy rendesen kipucoljuk  

a vulkánjainkat. ezért okoznak annyi bajt.” (antoine de saint-exupéry: a kis herceG /ford. rónay GyörGy/)

Szelíd kitöréS
kemenes Vulkánpark Celldömölkön

Szöveg: 
Martinkó 
József
Építész: 
Földes László
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

Nem volnék meglepve, ha tíz-tizenöt év múl-
va a világ geológus, vulkanológus elitjében 
fölülreprezentáltak lennének egy tizenkétez-
res Vas megyei városka szülöttei. Elsõ hal-
lásra ugyan valamelyik EU-alapot ügyesen 
megcsapoló nonszensz fejlesztésnek tûnt a 
Kemenes Vulkánpark híre, ottjártunkkor azon-
ban gyökeresen megváltozott e vélemény.

Jellegzetesen olyan épület, amit lehetet-
len bemutatni fotográfiákon. Azokon ugyan-
is a vertikális hangsúly, pontszerû szerkesztés 
és a tömörség bántó, konfliktusos képzete-
ket kelthet. Ráfordulva azonban a Ság-hegy 
felé vezetõ fûzfákkal övezett bekötõútra, 
eljutva az erõsen megfaragott, lebányászott 
tetejû, pincékkel beépített lejtõjû egykori vul-

káni bazaltkúp lábához, teljesen megváltoz-
hat a vélemény. Mi tagadás kemény, erõs 
szavú épület, ugyanakkor rendkívül izgal-
mas, sokrétegû, sokféle olvasatot implikáló 
alkotás, – a természettudományok racionális 
szigorát oldja a képzõmûvészet poézisébe. 
Olybá tûnik, mintha tervezõi egy absztrakt, 
kortárs szoborba szellemítenék át a geofizika  
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száraz törvényeit, adatait, jelenségeit.  
Ha narratív alkotásként elemezzük az épü-
letet, akkor kézenfekvõ a betont azonosí-
tani a vulkáni tufát fedõ szürke, megfara-
gott bazaltréteggel, míg a vörös Cor-ten® 

acélt a tûzhányó kõzetrepedéseit átjáró vagy 
intrúziókat létrehozó olvadt kõzetként, mag-
maként értelmezni. Így a pontszerû, centrális 
szerkesztés egycsapásra értelmet nyer.

A múzeumi útvonal a térszint alól, lénye-
gében a magmakamrából indul. Ez a foga-
dótér, recepció, innen nyílik a visszafogott 
méretû irodai folyosó, illetve a rengéseket, 
kitöréseket szimuláló eszközökkel berende-
zett apró játszóház. A látogató a kitörés 
irányába haladva, lentrõl fölfelé járja be  
a kiállítás különféle termeit. Az épület cent-
rumában, kvázi a vulkáni csatornában lép-
csõzünk szintrõl szintre. Ebben a centrális 
térben a lépcsõkarok sajátosan tört vonal- 
vezetése és a világítótestek szabálytalan 
elhelyezése, a rozsdás Cor-ten® vöröses sík-
jai érzékeltetik a vulkáni kõzetek tektoni-
kai rendezetlenségét, sajátos dinamikáját. 
Ez a rendezetlenség a helyiségek kapcso-
latain, sorrendjén, méretén is érzõdik, ami 
nagyon izgalmassá teszi a belsõ járásokat. 
Ritka, megkomponált pillanat, amikor a láto-

Beton pengefalak között érkezik meg a látogató a térszín alatti fogadótérbe

Megkomponált helyekre kerültek ablakok. Az Eötvös-inga kísérletet elbeszélõ terembõl a hely tetejére látni
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gató ablakkal találkozik. A kürtõként, kráter-
ként felfogható felülvilágító megléte is csak 
a legfelsõ szinteken érzékelhetõ, míg valódi 
ablakszem szinte csak az Eötvös-inga híres 
kísérletét bemutató teremben van, ott viszont 
pontosan a kísérlet egykori helyszínére,  
a Ság-hegy tetejére nyitva. Itt jegyzem meg, 
hogy ezen az ablakon keresztül, pontosan 
a hegy lábánál látható egy kopott vakolatú, 
titokzatos, ugyancsak pontszerû, zárt, ipari 
karakterû épület. Kérdésemre, azt a választ 
kapom, hogy talán víztorony volt. Ha vala-
ki megszállottja az építészet-illeszkedésnek,  
akkor nyugodtan összeolvashatja azt a majd 
száz évvel ezelõtti torony és az új épület 
morfológiáját. Ráadásul a látogatóközpont 
indusztriális olvasata sem téves, ha tudjuk, 
hogy a régió egyik legnagyobb kõbányája 
mûködött itt.

Csak néhány szó erejéig térjünk azon-
ban vissza a kiállítóterekbe. A kritikus szá-
mára pozitív csalódás, hogy tudományo-
san nem túlterhelt a bemutatott anyag 
látványos, jól kivitelezett, mûködõ interaktív 
szemléltetõeszközökkel találkozik a látogató, 
de nem gyûri maga alá a kiállítás anyaga.  
Dicsérendõ, hogy a tudnivalók nem csak 
tudománytörténeti, hanem irodalmi, sõt 

A lépcsõkarok és közlekedõk szögtörései és a világítótestek szabálytalan elhelyezése is a kõzetek tektonikájának dinamikáját illusztrálják



34

Felelõs építész vezetõtervezõ:  
Földes László
Felelõs építész tervezõ: 
Balogh Csaba
Építész tervezõ:   
Tatár-Gönczi Orsolya
Építész munkatársak: 
Deigner Ágnes, Sirokai Levente, 
Sónicz Péter
Kiállítási koncepció: 
Sz. Szilágyi Gábor 
Installációk tervezése és megvalósítása:  
Narmer Kft.
Tervezés:  
2009-2011
Kivitelezés:   
2011-2012
Volumen: 
965 m2 (nettó)
Költségvetés:  
535 millió forint (ebbõl EU-s  
költségrész: 455 millió forint)

képzõmûvészeti kitérõket is tesznek. Ugyan-
akkor néhány tabló szövegmennyisége talán 
túlzó, türelem és tengernyi idõ szükségeltetik 
a végigböngészésükhöz.  

Végezetül. Tömör, szûkszavú, sûrû anyagú 
építészetet látunk itt a Kemenesalján. Olyan 
tervezõk keze nyomát, akik nem riadnak visz-
sza attól, hogy erõs állításokat, autonóm nyel-
vezetet használjanak. Egyedi, erõs építészet, 
drága kincs.

A belsõ térben is patinás Cor-ten® izgalmas, változatos, természetes hatást 
kelt jellegzetes, foltos rozsdarajzolatával

Az épület hátterében a Ság-hegy lebányászott teteje látszik, illetve a déli lejtõ présházai
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Cor-Ten® – egyedi megjelenés és paTina 
belTérben és külTéren egyaránT

A finnországi Raaheban található kutatóköz-
pont történelmet írt az ezredfordulón, amikor 
egy a vásárlói igények által vezérelt tanul-
mány alapján olyan technológiát hozott lét-
re, amely hatékonyan javította a rozsdaszínû 
Cor-ten® acél megmunkálhatóságát.

Míg a Cor-Ten® felületen, kültéri körül-
mények között természetes módon alakul ki  
a patina, addig beltérben nagyon lassú a ké- 
miai redoxi folyamat. Azonban ez utóbbi  
különféle kezeléseknek köszönhetõen jelen-
tõsen gyorsítható. A mesterséges patina 
gyönyörû, élettel teli felület, amely vissza-
tükrözi a fényt és a színeket. Teljesen eltér  
a festékkel bevont felülettõl. Hozzáadott érté-
ket szintén képvisel, mert a graffitik és falfir-
kák ellen is védelmet nyújt azáltal, hogy a fes-
ték nem tud az anyagba beszívódni.

A Cor-Ten® acél rendkívül sokoldalúan fel-
használható anyag. Az építészek, a desig-
nerek és mûvészek mára már nem csak 
homlokzatburkolatként használják, hanem  
kertekben, közterületeken is elõszeretettel 
alkalmazzák a Cor-Ten® acélt. Meleg, rozs- 
dabarna színe a természet zöldjével nagy-
szerûen harmonizál. Készülhet belõle lépcsõ, 
kerti szegély, rézsû, csobogó, díszmedence, 
növénykazetta, támfal, kerti pad, de akár 
díszítõ tér- vagy designelem is. A módszer 
alkalmazható árnyékos felületeken is, ahol 
a patina természetes körülmények között 
sokkal lassabban alakul ki. Mindennek kö- 
szönhetõen a Cor-Ten® világszerte nagy ér- 
deklõdésre tesz szert.

A Cor-Ten® beltéri és kültéri alkalmazá-
sára számos példa létezik Magyarországon.  
A Ruukki által forgalmazott Cor-Ten® acél rak-
tárról, rövid határidõvel, kis mennyiségben is 
megrendelhetõ, lemezek, tekercsek, szalagok 
formájában, vagy akár alakosan vágva. (x)

Ruukki Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Erdõalja utca 1.
Tel.: +36 23 814 700
E-mail: metals.hungary@ruukki.com
Web: www.ruukki.hu

Az idõ során A pAtinA AdjA meg  

Az épület vAgy A designelemek 

kArAkterét. A ruukki olyAn eljárást 

fejlesztett ki, Ami A belsõ térnek is 

pAtinát Ad Anélkül, hogy évekig kellene 

rá várni. 

Kemenes Vulkán Park Látogóközpont, Celldömölk, Magyarország – Fotó: Bujnovszky Tamás Kari Alonen “Az élet iskolája” címû szobra, 
Jyväskylä Egyetem, Finnország

Kilden Színház és Koncertterem, Kristiansand, Norvégia

Kerti grill Cor-Ten® acélból



KihírdettéK 
a holcim awards 

új pályázatát
A 2 millió dollár összdíjazású, negyedik alka-
lommal meghirdetett Holcim Awards saját 
területén az egyik legrangosabb nemzet- 
közi díj. A versenyen az iparág szakértõinek 
vezetõ projektjeit és a következõ generá-
ció bátor ötleteit egyaránt várják. Olyan 
pályamûvekre számítanak, amelyek hozzájá-
rulhatnak a fenntarthatósághoz az építészet 
és építõipar, táj- és városi építészet, valamint 
az építõanyagok és -technológiák területén. 
A pályázatokat 2014. március 24-ig a www.
holcimawards.org oldalon lehet leadni.  

A Holcim Awards díjra (fõ kategória) olyan 
építészek, tervezõk, mérnökök, projektgaz-
dák, építõ- és kivitelezõ vállalatok pályáz-
hatnak, akik fenntartható válaszokat adnak 
korunk építészetének és építõiparának tech-
nológiai, környezeti, társadalmi-gazdasá-
gi és kulturális kérdéseire. A pályázat kiírói 
a versenyre elõrehaladott tervezési sza-
kaszban járó munkákat várnak, amelyek 
nagy valószínûséggel meg is valósulnak, és 
amelyek kivitelezése 2013. július 1-je után 
kezdõdik.
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A “Next Generation” (fiatal szakemberek-
nek és diákoknak meghirdetett) kategóriában 
ötlet szintjén megálmodott projekttervekkel 
és merész ötletekkel lehet pályázni. A mun-
kák alkotói nem lehetnek 30 évnél idõsebbek 
2013. július 1-jén, és a projektek építése sem 
kezdõdhetett el ezen idõpont elõtt.  A svájci 
központú Holcim Foundation által meghirde-
tett fenntartható építészeti pályázatot az öt 
világrégióban párhuzamosan rendezik meg 
2013-2014-ben, amelyet 2015-ben a globá-
lis szakasz követ majd.
 
Több mint 150 nyertes pályázat 10 év alatt
A Holcim Awards díj korábbi nyertesei több 
mint 40 országból kerültek ki, és projektjeik 
a közösségi fejlesztések alapvetõ szükséglete-
inek ellátásától a komplex technikai megoldá-
sokig széles skálán mozogtak.

Nemzetközileg elismert építészek és akadé-
mikusok a zsûriben
Valamennyi pályázatot független szakértõkbõl 
álló zsûri értékeli a fenntartható építészet öt 
kiemelt szempontja (gazdasági, társadalmi, 

awards_pecset_295x182.indd   1

3/5/13   3:37 PM

környezeti teljesítmény, valamint esztétikai 
hatás - környezetbe illeszkedés, és innová-
ció/átültethetõség) alapján. Au európai régió 
zûrielnöke Jean-Philippe Vassal.

Világhírû mûszaki egyetemek támogatásával
A Holcim Awards versenyt a világ vezetõ 
mûszaki egyetemeivel együttmûködve rende-
zik meg, amelyek helyt adnak a zsûri talál-
kozóinak. A Holcim Foundation globá-
lis Technical Competence Center-ét (TCC 
– Mûszaki Kompetenciaközpont) a Svájci 
Mûszaki Egyetem (Swiss Federal Institute of 
Technology – ETH Zurich) vezeti. 
 
A Holcim Foundation
A Holcim Foundationt a több mint 70 ország-
ban mûködõ Holcim-csoport támogatja,  
a verseny független a vállalat kereskedel-
mi érdekeitõl. A Holcim a világ egyik vezetõ 
cementgyártó vállalata, emellett beton- és asz-
faltgyártással is foglalkozik, és számos továb-
bi szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. (x) 
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A RichteR Gedeon VeGyészeti GyáR nyRt. budApesti telepének folyAmAtos technolóGiAi 

fejlesztései Az elmúlt fél éVszázAd soRán idõRõl idõRe A mAGyAR ipARi építészet számáRA is inspiRáló 

felAdAtokAt jelentettek. ezek közül eléG csAk AzokAt Az 1950-es éVek VéGén zAjló nAGyszAbású 

építkezéseket említeni, melyek A koRAi kádáR-koRszAk ipARosítási hullámábAn Az AkkoRibAn kõbányAi 

GyóGyszeRáRuGyáRként ismeRt üzemet új technolóGiAi eGyséGekkel GAzdAGították.

Vízbe dobott k
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár II. számú raktárának rekonstrukciója

Szöveg: 
Haba Péter
Építész: 
Nagy Csaba – 
ArCHiKoN
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

Ezek a munkálatok építészeti szempontból is 
jelentõsek voltak: a Callmeyer Ferenc tervez-
te ún. növényüzem és a közelében magasodó  
igazgatósági épület az akkori friss nemzet-
közi áramlatokat is magába szívó hazai 
„téglamodern” ma – átalakított formájában 
– is impresszív példája. Szintén ekkor épült  
az I. számú raktár, Juhász Jenõ és Garay 
Lajos munkája: az elõregyártott vasbeton ele-
mek és monolitikus konstrukciók különleges 
kombinációján alapuló épület markáns szer-
kezeti esztétikája a telepet behálózó sûrû 
csõvezeték-szövetben is érvényesül.

Az ezredfordulón, a gyáralapítás cen-
tenáriuma idején új lendületet kapó látvá-
nyos építkezések, többek között az Archikon  
Építésziroda rajzai alapján kivitelezett nagy-
szabású üzembõvítések (az ún. RGK-épüle- 
tekhez laboratóriumi egységet és magas-
raktárat csatoltak 1997 és 2000 között), illet-
ve a Zoboki-Demeter & Társaik Építésziroda 
tervei szerint egy késõbbi fejlesztés kapcsán, 
2007-ben elkészült kémiai kutatóépület a cég 
kvázi arculati elemeivé, az ipari innováció 
építészeti kifejezõeszközeivé váltak.

Mindez a gyár legutóbbi építészeti beru-
házása kapcsán mind a megrendelõi hoz-
záállás, mind a tervezõi ambíciók tekinte-
tében fontos elõzmény. A telep beépítése és 
a környék városképe szempontból egyaránt 
igen hangsúlyos helyen álló II. számú raktár-
torony energetikai és szerkezeti szempont-
ból elavult homlokzatának gyökeres átépíté-
sét ugyanis mindkét fél jó alkalomnak tartotta 
arra, hogy a korábban lehangoló, arctalan 
és technológiai okokból ablaktalan épülettö-
meg figyelemfelkeltõ látványelemmé, a válla-
lat „városi arcának” karakteres elemévé vál-
jon. A gyár elõtt elhaladó útról is jól látható, 
jócskán a környezete fölé magasodó épület 
új burkolatának célja tehát – azon túl, hogy 
átszellõztethetõ légréteget képez az épület 
vasbeton falai körül, s védi a szerkezetre rög-
zített hõszigetelést – nem más, mint a jó érte-
lemben vett hatáskeltés, az impulzivitás.

Napszaktól függetlenül lenyûgözõ interferencia-játékot produkál a II.-es raktár homlokzata



A tervezõk, az Archikon Építésziroda mun-
katársai Nagy Csaba vezetésével olyan kom-
pozícióra törekedtek, amely tudomásul veszi 
a technológiából eredõ hasábforma meg-
bonthatatlanságát, tekintettel van a gazdasá-
gossági szempontokra, mégis oldja a merev 
síkokat és mozgást érzékeltet. Ez a gondo-
lat vezette el õket ahhoz, hogy a burkolatként 
választott acéllemezeket a szokásos raszte-
res elrendezés helyett a vízbe dobott kõ által 
keltett koncentrikus hullámok interferenciá-
jára emlékeztetõ rajzolatban – azaz soron-
ként változó mértékben eltolva – rögzítsék 
a felületre. Ezt a síkbeli textúrát a tervezõk 
mintegy „kimozdították” a térbe azzal, hogy  
a függõleges fugákba merõlegesen elõreugró 
rozsdamentes acéllamellákat illesztettek.  
A síkbeli és térbeli eszközök mellett a felüle-
tek minõsége is hozzájárul az összehatáshoz: 
a törtfehér, porszórt felületû acéllemezek és  
a fényes lamellák kontrasztja a változó fényvi-
szonyok révén szinte életre kelti a homlokza-
tot. A lamellák árnyéka – mint finom tollvonás-
ok – és a felületükrõl visszaverõdõ fény – mint 
a fodrozódó víztükör csillogása – úgy moz-
dul, ahogy mi magunk mozgunk a térben.

Ezt a komplex élményt a tervezõk a lehetõ 
legegyszerûbb eszközökkel – mindössze két-
féle fémlemezzel érik el. Az egyszerûségnek 
és a komplexitásnak ezt az érdekes kettõssé-
gét a torony tömegének „szimpla” formája  
tovább fokozza, mintegy a homlokzatok „vib-
ráló” részletvilágának statikus ellenpontját 
képezve. Az ilyesfajta „kétarcú”, egyszerre  
nyugodt és izgalmas épületeknek az ipar- 
telepeken fontos pszichológiai szerepük van: 
a sok technológiai szerkezet és a nagy mére-

tek miatt gyakran zûrzavaros vagy éppen 
monoton hatású környezetben ezek a vizuá-
lis effektek egyfelõl rendszerezõ, másfelõl  
változatosságot teremtõ erõvel bírnak.

Az épület tõszomszédságában álló Juhász-
Garay-féle raktár építészeti karakterében 
is megfigyelhetõ ez a kettõsség, de egé-
szen más módon nyilvánul meg. A kockához  
közelítõ tömböt borító gyémántmetszésû 
betonpanelek és a földszint gombafeje-
zetes oszlopainak elementáris plaszticitá-
sa, „kézmûves” jellege a szalagablakok 
könnyûségével váltakozik (ez utóbbiak nyí-
lászáróit kicserélték, a paneleket pedig le-
festették, rontva az eredeti hatást). Így tehát  
a raktártorony homlokzatának szubtilis hatá-
sokban kibontakozó arculata és a Juhász-
Garay-raktár súlyosabb szobrásziassága fino- 
man kiegészíti, erõsíti egymást – a Richter-
gyár egyik legérdekesebb építészeti együt-
tesét alkotva.

Építész tervezõk:  
Nagy Csaba, Déri Dániel,  
Kováts Judit, Várhidi Bence  
– ArCHiKoN Kft.
Épületszerkezeti tervek: 
Dudinszky orsolya
Tartószerkezeti tervek: 
Pintér Tibor
Elektromos tervek: 
Dorgai Károly
Tervezés éve:  
2012
Kivitelezés éve:  
2013

Érdekes dialógust folytat a Juhász-Garay-féle épület gyémántmetszés
betonpanellel burkolt homlokzata és az új raktárépület

Az elõreugró fémlapocskák térhatásúvá teszik a síkbeli mintázatot
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Látványos homLokzat feLújítás Budapesten
„Az elkészült projektre méltán lehet büsz-

ke a beruházó, a tervezõ, a kivitelezõ és 
a gyártó egyaránt, mert a siker közös mun-
ka eredménye”– így méltatta a Richter Nyrt 
fõépítésze az elkészült II. raktár homlokzat 
felújítását.

A generálkivitelezõ a Váz-ép Szerkezetépítõ 
Kft. volt.

A Váz-ép Kft. 1995 óta foglalkozik könnyû- 
szerkezetes csarnoképítéssel, egyedi váz-
szerkezetû csarnokok, acélszerkezetek ter-
vezésével, kivitelezésével, fémlemez tetõ-, 
oldalfalburkolással. 1997 óta alkalmazzuk  
az osztrák Domico cég termékeit is, ami a  
legmagasabb minõségi szintet képviseli  
a fém könnyûszerkezet építésben. Komplett  

Richter II. raktár homlokzat-rekonstrukció 
DOMICO Planum 800 VO kiálló pengékkel, 

még az alsó állványzattal

Korábbi referenciánk a Gyömrõi u. másik oldaláról 
Richter Farmakológia homlokzat-rekonstrukció 
DOMICO Planum 600

átfúrásmentes tetõ és homlokzatburkolati 
rendszer – kidolgozott fogadó, illetve háttér-
szerkezeti megoldásokkal. (Az átfúrásmentes 
technológia elõnye az esztétikus megjelenés 
mellett a nagyfokú biztonság, a hõtágulási 
feszültségek elkerülése.) A termékekrõl rész-
letes információ www.domiline.hu címen 
található (2007 óta külön cégbe szerveztük 
a forgalmazást)

A bemutatott épületnél is az átszellõztetett 
homlokzat szerel t  fémlemez-burkolata 
DomicoPlanum. Az építés során e burkolati  
rendszer 2 újdonságát is kihasználtuk: A bur-
kolati elem már 800 mm sávszélességgel is 
kapható, itt ez került beépítésre. Igen elõnyös 
volt, hogy a VO típusú Planum burkolatot 
fölülrõl lefelé lehet szerelni a homlokzati áll-
vány fokozatos visszabontásával. (x)

8000 Székesfehérvár, Fûtõház u. 22.
Tel.: 22 316 174 
E-mail: info@domiline.hu
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Fényb l, térb l, rb l szerkesztve
Irodaház a Medve utcában

NiNcs köNNyû helyzetbeN a kritikus, ha elsõ beNyomásai aNNyira mélyeN rögzülNek tudatábaN, 

hogy sziNte lebéNul tõlük. ekkor borzasztó hosszú idõN keresztül képteleN a klaviatúra mögé 

ülNi, mert a  foglyul ejtette valami, amitõl szabadulNi próbál. az elsõ beNyomás, az iNtuíció 

ugyaNis csak akkor jó barát, ha Nem korlát, haNem beláthatatlaN távlat.

Szöveg: 
Martinkó 
József
Építészet: 
Csillag Katalin 
és Gunther 
Zsolt
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás
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Többször írtam, írtunk a Medve – Kacsa – 
Ganz - Gyorskocsi utcák sajátos téglavilágá-
ról. Most egy olyan Medve utcai irodaház-
ról szólunk, ami látszólag radikális szakítást 
jelent a téglaarchitektúrától. Elsõ látásra –  
a csodálat és zavar biztos jeleként –, kapasz-
kodókat keres a szerzõ. Kiszakítva a tég-
latipológia komfortzónájából elõször egy 
tavalyelõtti emlék ugrik be. Ekkoriban jártam 
a düsseldorfi Feldmühleplatz-on épült Richard 
Meier irodaházban, a Grohe központjában. 
Egy fél napot töltöttem itt, nagyon erõs Meier-
élmény volt nem tagadom. Nem fõmû, de  
az mégis lenyûgözõ, ahogyan Meier költé-
szetbe fordítja a tárgyilagosságot.

A Medve utca 17-es szám alatt járva azon-
ban le kellett számolni Meierrel. Más irány-
ból lehetett csak hozzáférni Gunther Zsolték 
irodaépületéhez, amitõl az elsõ fotók lát-
tán ugyan eláll az ember lélegzete, ám 
„becsípõdik” az amerikai építész.

Hosszú terápiás séta kezdõdött a ház 
környékén. Lassan kibontakozó gondola-
tok, amelyek segítségével a Meier-elmélet 
szûkül, majd megszûnik. Áttörést az jelent, 
amikor az utcán állva észreveszi az ember, 
hogy figyelme középpontjába lassan egy 
olyan részlet kerül, ami üres, ami nem-ház. 

Arra a dimenzióra gondolok – egyfajta 
oldaltelekre –, ami az új épületet elválasztja  
Jeney Lajos és Sylvester Ádám 1972-ben 
publikált Kacsa utcai lakóházának finoman 
lépcsõzõ téglatömbjétõl. Kulcspont az, aho-
gyan ebben a hiányban megváltozik a tér 
minõsége. Anyagtalan, ugyanakkor éles 
határvonalat von két különféle dolog közé. 
Véleményem szerint Guntherék háza ezzel 
az ûrrel foglalkozik, nem a szerkezettel.  
A Medve utcai térfalnak erre a hiányzó rész-
letére reflektál, ebbõl fakad, erre válaszol. 
Terei, belsõ téri dimenziói úgy szervezõdnek, 
úgy ritmizálódnak, úgy aránylanak egymás-
hoz, ahogyan ebbõl a hiányzó részletbõl 
levezethetõ. Beszorított városi közegben ilyen 
szép és elegáns megoldást, az egymásból 
következõ, egymásba sodródó téri minõségek 
ilyen finom rendszerét, egy-két kivételtõl elte-
kintve, csak a japán kortárs építészetben lát 
az ember.

Foglalkozzunk most kicsit a részletekkel.  
Az utcaszinten, az érkezési irányból egy el- 
kerített rész kapcsolódik, ahol kerékpártá-
roló, illetve a parkoló szint megközelítésé-
re szolgáló igen ötletes gépkocsilift talál-
ható. Zárt állapotában egyébként a liftbõl 
semmi sem látszik. Lenyûgözõen szép az a A sajátos kötésrendbe szerkesztett, sakktábla ritmusú üvegdobozok szinte 

„eltüntetik” a transzparencia érzetét

Látvány a bejárattal átellenes oldalra szervezett közlekedõbõl Szinte random ritmusban nyúlik át egy-egy irodadoboz az átriumon



31

megoldás, ahogyan a sakktábla-rendszerbe  
szervezett, térben plasztikusan formált, rit-
mikusan süllyedõ, emelkedõ raszterei úgy 
dinamizálják a szomszédra nézõ hosszabb 
homlokzati szakaszt, mintha apró kis moz-
dulatokkal „nyúlna” a ház az üres tér felé. 
Az utcai homlokzati szakasz és tömbbelseji 
homlokzatmezõ tulajdonképpen azt az érze-
tet kelti, mintha ki-be mozduló, kötésekben 
álló üveghasábokból szervezõdne az épület. 
Talán nem belemagyarázás, ha ezt a kötés-
rendet én gesztusként értelmezem, a homlok-
zati klinkertéglás burkolatok kötésrendjének 
átirataként. Így ez az üveghasáb-rendszer 
nem feltétlenül a transzparencia érzetét kel-
ti, hiszen sokkal húsosabb annál, hogy pusz-
ta üvegmembránként lássuk. Valódi határoló 
felületté és szerkezetté válik ez a megoldás, 
testet ad a térnek úgy, hogy a már tárgyalt 
oldaltelek ûrjét szétbontva, kisebb elemekbõl 
építi újra.

Belépve az épületbe az is érthetõ, hogy 
ezek a raszterek tulajdonképpen az irodai 
tereket, az irodákat, munkahelyeket kijelölõ 
raszterek is egyben. Mindazonáltal építé-
szeti értelemben fontosabb, hogy az épü-
let belsejében fehér síkokkal határolt és egy 
hasítékszerû üveg felülvilágítóval bevilágí-
tott átriumba érkezünk. Itt a téri nyitottság,  
az üresség újabb értelmezésével találkozunk. 
A külsõ üveghasábok valahogyan mégis sûrû 

A fogadótér vörös színû bútora egyfajta ellenpontként erõsíti a föntrõl érkezõ, reflektált fény okozta derengést

Az épület átszellõztetésében és természetes világításában kulcsszerepet játszó felülvilágító-hasíték, illetve intelligens vezérlésû tetõablakok
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Tervezõ:  
3h architecture
Vezetõ építész munkatárs:  
Pataj Orsolya
Építész munkatársak:  
Fehér Zsombor, Hajdú Anikó,  
Kántor Lilla, Kertész Bence,  
Szarka Tímea  

hatást keltenek, ami ebben a metszetben újra 
kiritkul. Nem lesz teljesen üres az átrium, 
hiszen egy-egy tárgyaló üvegdoboza szinte 
random kiosztásba csúszik fokozatosan bele 
ebbe a térbe is, mégis derengõ, derített, ref-
lexes fénnyel töltött épületrészben vagyunk, 
ami metaforikus, elegáns, elemelt, olyan se 
kint, se bent, se zárt, határolt, se végtelen.

Mindebben a kissé esztétizálónak ható  
kritikai olvasatban az a nagyszerû, hogy ez 
a téri üresség, sûrítés-ritkítás három eltérõ 
minõségébõl komponált szerkesztés távol-
ról sem öncélú. Gunther Zsolt a nemzetközi 
Aktív Ház Szövetség (Active House Alliance) 
alapító tagja, aki a Medve utcai irodaház 
tervezése során azokat, az építész kezébe  
a tervezés során „aktívan” alkalmazható esz-
közöket választotta, amivel az épülete ener-
getikai szempontból a leginkább kedvezõ. 
Így a homlokzati falhús egyfajta napcsapda  
rendszer is, ami az intelligensen vezérel-
hetõ árnyékolórendszer közremûködésével  
az épületbelsõ klimatizálásához járul hoz-
zá. Ennek a rendszernek az optimalizálásá-
ban, az árnyékolásban van szerepe a hom-
lokzati üvegeken látható korongoknak is.  
Az itt beérkezõ hõmennyiség a zártabb 
síkokkal határolt átrium „kürtõjén”, illetve  
a felülvilágító kinyíló ablakain keresztül szel-
lõztethetõ át.

Az értelemmel telített szépség lenyûgöz. 
Ez a ház az utóbbi évek talán legjobb háza. 
Külön köszönet, hogy az utóbbi években  
a kommerszbe újra belefulladó irodaház  
tervezés területén ért el a tervezõcsapat rend-
kívülit. Gratulálunk! 

Az épület utcai oldalainak esti látványa, aminek elõterében az a bizonyos oldaltelek van
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Ferihegy, Szemeretelep, a Felbomló budapeSt legvége. CSaládi éS hétvégi házakból álló, vegyeS 

minõSégû vároSSzövet a legkorSzerûbb teChnológia tõSzomSzédSágában. alvóvároS, amely  

a repülõtéri inFraStruktúra, éS az azt kiSzolgáló gyorSForgalmi út közé Szorulva nem különöSebben 

nézhet SzerveS FejlõdéS elé. milyen támpontokat Szolgálhat e vároSépítéSzeti Szempontból  

deFiniálatlan közeg, éS egy teChnológiailag magaS Fokon deFiniált FunkCió találkozáSa?

Apró szárnycsApások
A Hungarocontrol új irányító központja

Szöveg: 
Smiló Dávid
Építész: 
Zsuffa és Kalmár 
Építész Mûterem
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás
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A légiforgalmi infrastruktúra, és ezen belül 
a légiforgalmi irányítás a nemzetközi és biz-
tonságtechnikai elvárásoknak köszönhe-
tõen az adott országok gazdasági szintjétõl 
függetlenül innovatív és fejlett technológiá-
jú iparág. Ez az állítás még abban az euró-
pai légtérben is megállja a helyét, amely  
a fõ versenytárssal, az Egyesült Államokkal 
szemben lemaradásban van, mind ami a ke- 
rozinfogyasztás és a környezeti terhelések 
mérséklését, mind pedig ami a késések és  
a szolgáltatások árának csökkentését illeti.  
A lemaradás kézzelfogható, miközben a 
rendszer terhelése folyamatosan növekszik. 
1995 és 2010 között az éves járatszám meg- 
duplázódva 9,5 millióra nõtt, és ha lehet  
hinni az elõrejelzéseknek, ez a következõ 
húsz évben újra duplázódni fog. Európának 
válaszokat kell adnia, ha továbbra is meg 

akar felelni a növekvõ igényeknek. A jelen-
legi rendszer hátránya az országokra lebon-
tott légiforgalmi irányítási rendszer, amit  
az uniós elképzelések szerint hamarosan  
felülvizsgálnak.

A régiószintû centralizáció terve, és ennek 
okán egy egységes kelet-európai irányító  
központ létrejöttének lehetõsége az érintett 
országokat versenyhelyzetbe állította egy-
mással. Szükségessé vált, hogy a regioná-
lis címre pályázó irányító központok a kar-
bantartáson túl komolyabb fejlesztéseket 
eszközöljenek alkalmasságuk bizonyítására. 
A HungaroControl Zrt. az elmúlt évek során 
ennek köszönhetõen több infrastrukturális 
(hardveres és szoftveres) fejlesztésbe is bele-
kezdett, ezzel is jelezve az európai döntésho-
zók felé, hogy a helyszín nem csak Budapest 
földrajzi fekvése miatt lehet indokolt választás.

Az 1996-ban elkészült légiforgalmi épület 
után 2004-ben történt elõször lépés az intéz-
mény bõvítésére. Ekkora készült el a Nagy 
Tamás tervei szerint felépült HungaroControl 
irodaház, amely közel tíz évvel a kései poszt-
modern építészet nyomait magán viselõ 
épület után egy határozott állítást tett, hátat  
fordítva a régebbi épületnek. Nagy Tamás 
épülete hordozza a kétezres évek regionális,  
vagy regionálisnak vélt, de kétségtelenül  
a magyar építészet eszköztárának részévé  
lett fogásokat. Homlokzatának a bontott  
téglát megidézõ gyári tégla ad rusztikussá-
got, ezzel aprózva a négyszintes épület lép-
tékét, valamint az árnyékoló szerkezeten 
megjelennek azok az utalások, amelyeket 
a repüléshez már-már közhelyszerûen tár- 
sítunk, úgymint a madarak, illetve a madár-
toll: az üvegárnyékolók madártollak színes 
lenyomatait viselik. Az épület bõvebb ismer-
tetése azért lehet fontos, mert a 2012 júliusá-
ban átadott új HungaroControl irányító köz-
pont a mellette helyet foglaló HungaroControl 
irodaház viszonyrendszerben válik csak ér- 
telmezhetõvé, amely egyébiránt az irányító  
központot tervezõ Kalmár László és Zsuffa 
Zsolt vállalása is volt.

A központra kiírt pályázatot 2007-ben 
nyerte meg a tervezõpáros. Az épület tele-
pítése és tömegformálása egyértelmû átvé-
tele az irodaház tömegének, amely döntés-
nek köszönhetõen az alaprajzi rendszer is 
bizonyos értelemben vett folytatása az iro-
daház alaprajzi rendszerének. Tagadha-
tatlan, hogy formai szempontból nem voltak 
karakteres kapaszkodók a tervezõk számára  
a környéken, ennek ellenére a kérdés nyitott, 
hogy az irodaház tervezõje iránt érzett tisz-
telet, vagy az irodaház telepítésének önma-
gában álló zsenialitása volt meggyõzõbb  
a formai továbbgondoláshoz. A válasz talán 
mindegy is, a tervezõk tudatos döntésérõl 
van szó, amely egységbe foglalta a funkcio-
nálisan amúgy is együttmûködõ épületeket.

A tégla és a kerámia lamellák viszonya

A környezete felé zárt épület a belsõ udvarok felé nyit



A forgalomirányítók 25 perces váltásban dolgoznak, a közösségi terek minõségi 
kialakítása kulcsfontosságú volt

A belsõ terek innovatív anyaghasználata remekül ellenpontozza az épület 
konzervatív formai megjelenését
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Építészet: 
Zsuffa és Kalmár Építész Mûterem − 
Kalmár László, Zsuffa Zsolt,
Nagy Gábor
Építész munkatársak:  
Papp Glória, Rehus Szilvia  
(pályázat), Fazekas Katalin,  
Lázár Zsófia, Kanyó Mihály  
(engedélyezési és tender tervek), 
Rose Balázs, Kund Iván Patrik  
(kiviteli terv)
Belsõépítészet: 
Szokolyai Gábor, Kovács Dénes
Tervezés: 
2008-2009
Kivitelezés:  
2011-2012
Volumen: 
11 500 m2

Lásd még: 
Családi ház Adyligeten OCTOGON 
2004/5., Budaörsi Városháza 2005/5., 
Interjú Zsuffa Zsolttal 2008/1.,  
Családi ház Rákosszentmihályon 
2009/6., Dunaújvárosi családi ház 
2012/6.

Nem tör tént i lyen egyér telmû átvétel  
az anyaghasználattal kapcsolatban, amely  
a belsõ technológiai tartalommal együtt re- 
mekül ellenpontozza a forma konzervatív-
ságát, és megidézi azt az innovatív technoló-
giai megközelítést, ami elengedhetetlen a légi 
forgalom zökkenõmentes mûködéséhez is.  
A választott kerámia lamellaburkolat, amely 
látványán túl árnyékolási feladatokat lát el, 
a túlhasznált és közhelyszerû, ellenben a kor-
társ teoretika és gyakorlat számára oly fon-
tos téglaburkolat továbbgondolásaként is 
értelmezhetõ, ez az egyik szenzációja ennek 
az épületnek. Egy Európában a tervezõk 
eredendõ elképzelése szerint nem elérhetõ 
kerámia lamella burkolja az épületet, a ter-
méket a beszállító német cég a magyar- 
országi építészirodával konzultálva, kifejezet-
ten ehhez az épülethez fejlesztette ki. A bur-
kolat újszerûségét fokozza, hogy az épület 
földszinti megnyitása a hazai betontechno- 
lógiában már régóta élen járó IVANKA beton 
vöröses ajtólapjaival zárt. Ennél a pontnál 
válik érthetõvé, hogy a ház homlokzatán talál-

kozik egymással mindaz, amit ez a formá-
lódó identitású és megjelenésû terület mutat 
magából. Egy innovatív technológia, és a ha- 
gyománnyal rendelkezõ kerámia találkozása,  
amely a Nagy Tamás épületén látható tég-
laburkolat közelsége miatt rögtön értékelhe-
tõvé, értelmezhetõvé és összevethetõvé válik  
a szemlélõdõ számára. A HungaroControl új 
irányító központján a magyar építészet inno-
vációja figyelhetõ meg, egy, a légiforgalmi 
irányítás európai szintû pozicionálását célzó  
fejlesztés keretein belül. Ezek a párhuzamba  
állítható szárnycsapások kétségtelenül köl-
csönöznek eleganciát az épületegyüttesnek.

Az irányítóterem a kiváltságosoké, maguk a tervezõk is csak egyszer láthatták mûködés közben

Híd kapcsolja össze a régi és az új épületet
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A szürke száz színe vAgy 
A kerámiA természetessége

A ma már környezetbarát szálcement alap-
anyagból készülõ Eternit homlokzatburkolati 
anyagokat a gyártó 2013 elejétõl az egysé-
ges Equitone márkanév alatt egyesítette.

Ez azonban nem csupán egy új homlok-
zatburkolati márkanév bevezetését jelentette, 
hanem az építész igényeit szem elõtt tartó, 
és a modern építészettel szembeni elvárások-
ra építõ, átgondolt megoldásrendszer életre 
hívását is.

A szálcement, mint homlokzatburkolati 
megoldás, mind környezetkímélõ alapanya-
gát, mind megjelenését tekintve, a maga 
egyszerû letisztultságával és az újrastruktu-
rált, kiegészített szín- és felületválasztékával 
a mai építészet számára kézenfekvõ eszköz-
rendszert nyújt.

Az egyedi szépséget és korszerû mûszaki 
megoldásokat kínáló kerámia és szálcement 
homlokzatburkolati rendszerek felhasználá-
sával az elmúlt években számos épület újult 
meg, de alkalmazásuk egyre kedveltebb új 
építésû középületek homlokzati megoldása-
ként is. 

Ugyan ezeknél az épületeknél gyakran 
anyagi megfontolások miatt háttérbe szorul 
az esztétika kérdése, a beruházók számá-
ra mégis meggyõzõ érv a kerámia és szálce-
ment homlokzatburkolatok örök eleganciája, 
a minõséget biztosító hosszú élettartama és 
csekély karbantartási igénye. Letisztult formai 
és színvilágával évtizedekkel késõbb is ele-
gáns része lehet akár a középületeknek is. 

Az életre hívott Equitone természetes szín-
világa tükrözi a környezetbarát alapanyagot, 

gyártási technológiát és a szürke szín elkép-
zelhetetlenül sok színárnyalatát. 

A szürke szinte száz színében elérhetõ 
EQUITONE márka változatai, a különbözõ 
építészeti elvárásokat kielégítõ Natura, 
Pictura, Textura és Tectiva családok mellett a 
Creaton választékában, a kreatív építészeti 
megoldásokat keresõ szakemberek a Tonality 
kerámia homlokzatburkolatok között a termé-
szetes színeket is megtalálják. (x)

www.creatonhomlokzat.hu; www.equitone.hu

szálcement és kerámia homlokzatburkolatok a Creatontól

A Hungarocontrol új épületének 

színes üvegburkolatait 

a Rákosy Glass Kft. készítette.
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GyermekbeteGséGek
strike – építészet okosaknak, BME Építész Szakkollégium

A BME Építész Szakkolégium ingyenes maga-
zinjának, a strike-nak az elsõ száma több, 
mint problematikus. Értem én, hogy „építészet 
okosaknak”, rá van írva a borítóra, de kik 
azok az okosak? Az ironikus hangvétel kettõs 
értelmezést kínál: a célközönség lehetne az 
egész építész szakma, ebben az esetben 
a lap célja, hogy felrázza a tespedõ köze-
get, új lehetõségeket mutasson fel. De lehet, 
hogy sokkal általánosabban kéne elgondolni 
az olvasókat, mint az új utakat keresõ alter-
natív gondolkodókat, akiket érdekel a városi 
tér? Nem tudom. A nagy baj, hogy a szöve-
gek maguk sem igazítanak el. A szám átfo-
gó témája a szemét, a szerkesztõ három rész-
re különítette el a megközelítési módokat: 
„esszék”, „vélemények” és „történetek”.  
Az „esszék” lábjegyzetelt rövid gondolat- 
menetek az ûrszemétrõl (Major Balázs) vagy  
a szemét esztétikai kategóriájáról (Nemes 
Z. Márió) és a zajszennyezés zenei felhasz-
nálásáról (Bõczén Árpád). A „vélemények” 
rész megtévesztõ: az itt közölt írások csupán 
annyiban különböznek az elõzõektõl, hogy 
hiányzik a jegyzetanyag. Valódi vélemény 
csak egy van köztük, Kovács Dániel  

kiállítás, könyv

Magyarország 1962 címû írása, mely  
egy meg nem valósuló kiállítás terve  
a Velencei Nemzetközi Építészeti Kiállításra.  
A többi ugyanúgy egy témát jár körül 
(Kalinyingrádtól a féldecis töményes üveg 
urbánus használati módján keresztül Ulán-
bátorig), mint bármelyik esszé. A „történe-
tek” rész teljesen elszakad címétõl, helye-
sebb lenne az „egyéb” kitétel, hiszen ironikus 
lakáshirdetéseken (Lilienberg Sándor) keresz-
tül építészeti folyóiratok címeibõl összeállí-
tott montázsversig (Smiló Dávid) mindent tar-
talmaz. 

A tétet tovább emeli az, hogy minden  
szöveg megtalálható a lapban angolul is. 
Kár, hogy a fordítás nem mindig szöveghû:  
a mondatok fókuszát gyakran változtatja meg 
a fordító, néhol a rejtett idézeteket nem veszi 
észre, illetve a jegyzetanyagban az angol 
hivatkozás is a magyar szövegre mutat.
Mindezek ellenére ezt a lapot olvasni kell és 
beszélni kell róla. Vannak hibái, letagadha-
tatlan, de a kezdeményezés jó és fontos.  
Az elsõ lapszám nem sikerült túl jól, de én, 
személy szerint, várom a folytatást.

3/5        

Richard Meier pályafutásának 50. évfor-
dulója alkalmából nyílt retrospektív kiállítás  
a Richard Meier & Partners Architects  
és a Bisazza Alapítvány közös szerve-
zésében Vicenzában. A Richard Meier – 

meier bisazzában

Architecture and Design címû tárlat július 
28-ig látogatható. A nagyszabású kiállításon 
megtekinthetõ Richard Meier minden fonto-
sabb munkája, mely stúdiója, a New York-i 
RMP studio 1963-as megnyitása óta született.

baráti beszélGetés
Orosz István: Válogatott sejtések, 
Typotext, 2013

Ezt a könyvét olvasni olyan, mintha egy 
nagyon okos és mûvelt barátunkkal beszélget-
nénk egy pohár bor mellett, és hallgatnánk 
ahogy mesél kedvenc témájáról. Orosz István  
kedvenc témái a vizuális játékok, a rejtett  
alakoktól egészen az anamorfikus képekig.  
A szövegek stílusa könnyed, az egész könyv 
olvastatja magát, és az olvasó hamar azon 
kapja magát, hogy hatalmába kerítette  
a „csak még egy fejezetet” érzés. Orosz 
hatalmas íveket fut be, Dürer rézkarcaitól kor-
társ magazinok címlapképeiig, anekdotázik, 
Shakespeare-t elemez, személyes megjegy-
zésekkel színesíti a mûvészettörténeti olvasa-
tokat. (Külön öröm, hogy jegyzetek is vannak, 
hogy ha valami megragadta az olvasót,  
utána tudjon nézni.)

5/5        



a túlGondolt desiGn
fiatalok feketén-fehéren 2013, Magyar Építõmûvészek Szövetsége

A Magyar Építõmûvészek Szövetsége 2006 
óta vándorkiállításon mutatja be a fiatal  
(40 év alatti) építészek munkáit. A 2013-as  
kötet tovább fejlesztette a koncepciót, hiszen 
kiterjesztette érdeklõdési körét a tájra is,  
közterek, parkok elõremutató, innovatív meg-
oldásaira. A válogatott munkák tényleg sok-
félék, izgalmasak, de legalább elgondol-
kodtatóak. A gond csupán, hogy a könyv 
megjelenése sokat ront az élvezhetõségen: 

könyv

állított téglány alakú kötet vastag margókkal, 
alig olvasható betûmérettel. Hatalmas üres 
felületek vannak az oldalak tetején, alján, 
szélén. Kár. Szerintem az olvasó sokkal  
szívesebben olvasna még a munkákról,  
vagy nézne meg az átlagosan két kép/ 
munka helyett többet.  Az alant olvasható  
pont nem az építészeknek szól, hanem  
a kiadvány tervezõjének és szerkesztõjének.

2/5        

kézikönyv
Puhl Antal (szerk.), Ferkai András, Marótzy Katalin, Masznyik Csaba, 
Magyarország híres villái, Foibos Kiadó, 2013

Ez a könyv pontosan az, 
mint amit a címe ígér: 
Magyarország híres vil-
lái kronologikus rend-
ben, kezdve az 1816-
ban épült balatonfüredi 
Blaha-villával, egészen 
a pécsi Mészáros család 

2012-es villájáig. Minden épülethez tartozik 
alaprajz, fényképek a belsõ térrõl és a hom-
lokzatokról, részletdokumentáció a díszítésrõl, 
esetleg távlati rajzok. A villa fogalmából, mint 
a személyes használatra kialakított épülettí-
pusból következõen a bemutatószövegek nem 

csak építészeti leírások, hanem kitérnek az 
építtetõre, röviden megpróbálják elhelyezni 
a mûveket a társadalmi kontextusban is. Ezen 
kívül minden tételhez csatoltak a szerzõk 
egy rövid irodalmi áttekintést is, továbbá az 
idõtengelyen való elhelyezés mellett, a könyv 
végén egy térképmelléklet és egy névmutató  
is segíti az olvasót. A kivételesen professzio-
nális kötet csak egyetlen dolgot nem tisztáz 
pontosan: a célcsoportot. A cím és L. Simon 
László bevezetõje azt sejteti, hogy a laikus, 
tágabb közönség elérése is cél, de ehhez  
a szövegek túlságosan szárazak és szakmai-
ak, a könyv formátuma meg kicsi, az amúgy 

szétbeszélt szavak
Narratív design, Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2013/1.

Van a humántudományokban egy érezhetõ 
tendencia arra, hogy a szerzõk megpróbál-
nak újradefiniálni bizonyos kifejezéseket, 
hogy azok minél szélesebb körben használ-
hatóvá váljanak. Ha sikerrel járnak, tudomá-
nyos divatot teremtenek, és követõik addig 
fogják (újra)értelmezni és tovább tágítani 
mûvüket, amíg a szó jelentése teljesen elve-
szik: ami szinte mindent jelent, az semmit 
sem. Az az érzésem, hogy egy kicsit ez tör-
tént a narratíva és a design terminusokkal is 
a nemzetközi szakirodalomban. 

Ez az egyik oka, hogy hatalmas szellemi 
vállalkozásnak tartom ezt a kötetet, hiszen 
meg kellett küzdenie az idegen nyelvû szak-
irodalom túláradó bõségével, ha máshol 
nem, hát tanulmányainak hivatkozásainál és 
bibliográfiáinál. Másrészt, és ez legalább 
olyan fontos, legalább részlegesen be kel-

lett töltse azt a hiá-
tust, mely a magyar 
nyelvû szakiroda-
lomban mind a mai 
napig fellelhetõ az 
elméleti megközelí-
tés terén.

Nagy tudományos adósságot törleszt 
Wolgang Kemp Narratíva címû tanulmányá-
nak magyar fordítása, a kötet elsõ szövege. 
Az erõs indítás után egy kicsit meglepõ  
Horváth Gyöngyvér A narratív képek rendsze-
rezésének problemítikája címû tanulmánya, 
ami elsõ lépésben kíválaló magyarázószöveg-
nek tûnik, ami segít megérteni azokat a prob-
lémákat, amelyeket Kemp csak érinteni tudott. 
Ezzel együtt azonban a szöveg több helyen a 
mûvészettörténet historiográfiájának nem tel-
jes ismeretérõl árulkodik (Berenson és Morelli 

reflektálatlan párhuzamba állítása legalább-
is meglepõ). A kötet többi tanulmánya újabb 
tudományterülekre kalauzolja az olvasót,  
a narratív pszichológián (Illés Anikó) keresz-
tül a jelentés és elbeszélés fogalma a termék-
tervezésen át (Dagmar Steffen) egészen  
a narratív designig (Fiáth Heni).

Ez a multidiszciplinaritás a kötet legna-
gyobb erénye is: gondolatokat gerjeszt és 
vitát generál. 
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szép illusztrációk így nem elég látványosak. 
De ez nem kell, hogy zavarja a szakmabe-
lieket.

4/5        

Ifj. gárdonyI LászLó
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kiállítás, könyv

Június elejéig volt látható az a Lebbeus 
Woods építész munkásságának szentelt  
kiállítás, amit a tavaly elhunyt mester munkái-
ból hozott létre a Museum of Modern Art San 
Francisco. A tárlat célja, hogy bemutassa  
a mûvész vízióit az építészet anyagi, formai 
és társadalmi határainak a kitágításáról. 

kiállítás 2

PersPectives

John Pawson Perspectives címû projektjét a 
londoni Szent Pál székesegyház után az 55. 
Velencei Képzõmûvészeti Biennálé részeként 
felállították a velencei San Giorgio Maggiore 
bazilikájának kupolája alatt. A tükrökbõl 
és lencsékbõl álló mûalkotás része a legna-
gyobb kristályüveg lencse, amit a Swarovski 
cég valaha készített, s amelynek segítségé-
vel a látogatók eddig soha nem látott pers-
pektívából és vizuális tisztasággal kerülhet-
nek kapcsolatba az épülettel. Az installáció 
november 24-ig látogatható. 

az alaPoktól 
kezdeni
Sebestyén Ágnes & Tóth Eszter: 
Épített környezeti nevelés, 
Kultúraktív Egyesület, 2013

Az épített környezet szó szerint minden pil-
lanatban körülvesz bennünket, születésünktõl 
halálunkig. Éppen ezért meglepõ, hogy  
az oktatási rendszerünk milyen kevés figyel-
met szentel ennek a témának. Sebestyén 
Ágnes és Tóth Eszter könyve ezen az állapo-
ton kíván változtatni nemzetközi (különösen 
német és finn) példák alapján szeretne elin-
dítani egy párbeszédet az épített környezet 
tanításáról, hogy nálunk is kialakulhasson  
egy módszertan és a NAT-hoz illeszkedõ  
tananyag. A táblázatokkal és illusztrációkkal 
gazdagon ellátott kötet izgalmas olvasmány 
nem csak tanároknak, mindenkinek segít 
átgondolni, hogy hogyan viszonyulunk kör-
nyezetünkhöz.

4/5         

Filkey áron 
sikere

Filkey Áron a MOME tervezõgrafika  
szakos MA hallgatójának a munkáját  
a Computer Arts magazin beválasztotta  
a világ leginspiratívabb tervezõi közé, és 
alkotásait egy 5 oldalas cikkben méltatta. 
Gratulálunk!



55

min dolgozik?
Farsang BarBara  
rovata

Felsorolni is nehéz, hogy az építészeti feladatok mellett, mennyi 
mûvészeti ágban próbáltad már ki magad, sõt több kiállításod is  
nyílt a közelmúltban. Honnan a mûvészi indíttatás?
Szerencsésnek mondhatom magamat, mert rengeteget kaptam a csalá-
domtól. Nálunk természetes volt egy-egy mûvészeti ág képviselete:  
nagypapám szobrász, anyukám, és nagymamám keramikus, édesapám 
filmrendezõ, keresztapám pedig üvegtervezõ mûvész, így szinte elkerül-
hetetlenné vált, hogy hasonló pályára lépjek.
Emlékszem, hogy éveken keresztül számolatlan órát töltöttem a nagyapám-
mal miközben szobrokat, grafikákat, maketteket, bútorokat fabrikáltunk. 
Ez volt az elsõ és egyben a legfontosabb iskolám. Nagymamám és édes-
anyám állandóan festett, édesapámmal pedig a fotó és a videó készítés 
leckéit jártuk végig. Azt hiszem, itt ivódott belém az a szisztematikus mun-
kamorál, ami lassan, de biztosan máig fejlõdik bennem.

Az Egyetem közben és után is rengeteg kiváló emberrel dolgoztál 
együtt, azonban Havadtõy Sámuel festõmûvész szinte állandó mentor-
ként figyeli pályádat.
Rengeteget tanultam és a mai napig tanulok tõle. Megmutatta, hogyan 
kommunikál egy mûvész, építész, belsõépítész, aki nem csak a szûk és 
borús magyar szakmai perspektívát látja, hanem egy sokkal tágabb, opti-
mistább, nyitottabb szemléletet. Ennek része a kommunikáció, a pontos-
ság, az ügyfelekkel szemben tanúsított profi, de baráti és esetenként  
pszichológusi magatartás. 
Szerencsém volt, mert eddigi életem során fantasztikus emberekkel hozott 
össze a sors, akik egytõl egyig új dimenziókat nyitottak meg elõttem: 
Janáky István és Z. Halmágyi Judit megajándékoztak az építészettel. 
Solymosi Vilmos – alias DJ Bootsie – révén az itthoni és külföldi zenei  

élettel kerültem kapcsolatba, Fukui Yusuke japán származású festõmûvész 
pedig a keleti kultúrában felnõtt mûvész és a tradíciókat tisztelõ mérhe- 
tetlen szakmai alázattal rendelkezõ nyugati alkotó kettõsségével ismerte-
tett meg. Mindkettõjük munkái és tapasztalata nagy hatással vannak rám, 
gyakran tartunk hármasban szeánszokat, egymás új zenéit, képeit, terveit  
mustrálgatva. 
Egyébként sok ilyen barátság közös keresztmetszete a közelmúltban meg-
nyílt Léhûtõ nevû kézmûves sörözõ, amely egy igazán különleges hely.  
Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egyszerre vagyok rémesen büsz-
ke rá, mint megvalósult tervre, projektre és egyszerre sajnálom, hogy ilyen 
remekül sikerült, mert pillanatok alatt állandó tömeg veszi majd uralma alá, 
az említett „harmonikus anomáliák” miatt.

Szintén baráti megbízással kezdõdött annak a budai bérházban talál-
ható lakásnak az átalakítása, amelyben több álmod is megvalósult. 
Szerencsére nem elõször fordult elõ, hogy a megrendelõvel kialakult baráti  
viszony késõbb újabb és újabb megbízásokat eredményezett. Ennél a mun-
kánál is hamar kialakult az összhang közöttünk, közösen gondolkodtunk,  
és mertünk nagyokat álmodni. Így született a helyben gyártott fa zsalu ere-
zetét hordozó betonburkolat a falakra, a csiszolt betonpadló és konyha-
pult, ami a hófehér konyhában egy személyben válik uralkodó elemmé.  
Az erõs kontrasztok mellett „megkedveltük” a nappaliba a réz térelválasztó  
gondolatát. Ennek kialakulását a tervezés közben katalizátorként indította el 
– mintegy robbanás keretében – a közös rajongás a csillagok és A kis her-
ceg címû könyv iránt, így a térelválasztó is és a nappali is saját kis csillag- 
képeket kapott, a konyha falán pedig A kis herceg egyik jelenete látható.  
Mindkettõt én készítettem, így tényleg nagyot álmodva a képzõmûvészi 
vágyaimat is maximálisan kiélhettem.

Harmonikus anomáliák
Interjú Bonta gáspár építésszel

gasParBOnTa 
Bonta Gáspár

Bonta Gáspár 

A Léhûtõ kézmûves sörözõ a falak dekorációjának rideg geometriája mögött megbújó,  
a projektet sok manuális munkával felépítõ emberek szövetsége 
/Tervezõtárs: Eke Dániel/

A MOM Park közelében lévõ budai bérház egyik látványos eleme az áttetszõ 
térelválasztó, amely saját csillagképpel díszíti a nappali légterét
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Több mint 11 év útkeresés és kísérletezés után, két éve saját stúdiót ala-
pítottál, ahol az alkotói munka öröme felszabadult építészeti koncepció-
kat és formákat eredményezett. Ennyire inspirálóan hatott rád Pécs kul-
turális közege?
A Pesten töltött pár év ráébresztett arra, hogy az építészetet, mint üzleti  
vállalkozást, olyan légüres tér veszi körül, hogy tulajdonképpen mindegy, 
az építész hol várja ki a belátható jövõ végét. A magánéletemben,  
és a szakmámban is szeretem mindenbõl a legjobbat és számomra 
legmegfelelõbbet megkeresni, így ha kell, fejest ugrok az ismeretlenbe,  
és kezdek mindent elölrõl. Nagyon nehéz ezt megtenni, de egyre 

alkotói szabadság
Interjú sebestyén Péter építésszel

MÁsFÉL ÉPÍTÉsZ sTÚDIÓ 
Sebestyén Péter

Sebestyén Péter

nagyobb rutinnal teszem. Rövidtávon persze gyakran nem kifizetõdõ  
ez a hozzáállás, de hosszútávon mégis ez visz a céljaim felé. Nemrég  
a pécsi sétálóutcán, két utcára a saját házamtól, létrehoztam a körülöttem  
lévõ alkotó-/munkaközösség számára egy irodát, amely lehetõvé teszi 
azt a fajta szabad és laza életmódot, ami a leginkább inspirál. Már nem 
érzem vákuumban magam. Sorban épülnek a házaim, amit mostanság 
különösen szerencsésnek tartok.

Maximalistaként nehezen engedsz az elveidbõl. De nem gondolod, 
hogy a kompromisszumok nélküli stílus és formavilág használata provo-
kálhatja a közízlést?
Több forráspályázaton nyert munkát vittünk végig az elmúlt években, 
és közben megtanultam olyan házakat tervezni, amelyek a maguk 
egyszerûségével kerülnek a figyelem középpontjába. Ezek persze általá-
ban megosztják a közvéleményt, de pontosan ettõl szeretjük a terveket  
igazán. Örülök, ha hatást keltenek a munkáim, legyen az akár pozitív, 
akár negatív reakció. A lényeg, hogy ne közönyt váltsanak ki, mert  
az a legrosszabb. 

Több épületen is dolgozol pillanatnyilag, de talán a III. kerületi 
családiház letisztult tömegalakítása jellemzi leginkább a tér, az ará-
nyok, és az anyag közvetlen kapcsolatára épülõ szemléletedet.
Nem tudom, hogy rá lehet-e mutatni egy olyan házra, ami ténylegesen 
engem jellemez, de remélem, hogy nem. Természetesen az éppen aktuális  
hangulatom vagy lelki állapotom ugyanannyira tükrözõdik bennük, mint  
az aktuális feladatra szerintem adható válaszok egyike. Ennél az épületnél  
egy olyan tömeg létrehozása volt az elsõdleges szempont, amely egyszer-
re találja meg egy család és egy fiktív leendõ vevõ különbözõ igényeit. 
Beengedi a panorámát és a napot, ugyanakkor kirekeszti a szomszédokat 
és élni hagyja a meglévõ növényzetet. Határozott vonalaival finoman illesz-
kedik a többi házhoz, de véletlenül sem hasonlít rájuk. Végletekig modern, 
ugyanakkor nem tolakodó. 
A Szekszárdi Kolping Iskola bõvítése ugyanúgy kifejezi a szemléletemet, 
csak funkciójából adódóan itt lényegesen más volt a feladat.

A munkáidat alakító ideológiai háttér egyik fontos eleme a környezet-
pszichológia. Vagyis fontos számodra, hogy a megrendelõi igények 
hátteréül szolgáló gondolatokat is megismerd?
Ez a kérdéskör egyfajta hobbi számomra, amelyben igyekszem folya-
matosan képezni magamat. Érdekes, hogy mennyit hozzá tud adni egy  
tervhez, ha végiggondolom építészeti pszichológiai szempontból is  
a ház és az ember kölcsönhatását. 

A III. kerületi családiház tömegében és anyaghasználatában maximálisan illeszkedik  
a környék lakóházaihoz – /Tervezõtárs: Rétfalvi Donát/

Jelenleg kivitelezés alatt áll a szekszárdi Kolping Katolikus Szakképzõ Iskola bõvítése, ahol  
a nyeregtetõs, mokány épülettömeg kisebb, üvegezett nyagtaggal csatlakozik a meglévõ  
iskolaépülethez – /Tervezõtársak: Kádár Mihály, Kiss Balázs, Kiss Szabolcs/



A folyamatos fejlesztések eredményeként Kiskunlacháza egykori 
szovjet katonai reptere, ma Magyarország legkorszerûbb kisgépes 
magánrepülõtereként, nem nyilvános fel és leszálló helyként üzemel. 
Mikor kezdõdött, és milyen állomásai voltak eddig a beruházásnak?
A repülõtér rekonstrukciója 2007-ben kezdõdött, de amikor én 5 évvel 
ezelõtt bekapcsolódtam a fejlesztésbe, az elsõ épület tulajdonképpen már 
szerkezetkészen állt. Ez volt a központi épület, az ún. 117-es Klubház, 
amelynek homlokzati vasbeton paneljeit eltávolították, a helyükre pedig 
falazott külsõ határoló szerkezet került, funkcionálisan kialakított ablak- 
nyílásokkal. Ekkor keresett meg a tulajdonos, hogy segítsek átértelmezni 
a koncepciót. Ugyan készült egy korábbi terv az épületre, amely alapján 
elindult a felújítás, õ mégis valami mást, valami frissebbet, izgalmasab-
bat akart. A meglévõ hosszú, lapos tömeget legalább tízféle ablak- 
nyílás tagolta, így egy újabb, jelzésszerû burkolatot kapott a homlokzat.  
A nyílások funkcionalitásukban megmaradtak, de a hangsúly az épület  
formavilágára helyezõdött át. Ez a töredezett, döntött oszlopsor alap- 
vetõen kétféle asszociációból született: egyrészt szerkezetében vissza-
vezethetõ a klasszikus épületekre, amely a fal elé tolt oszlopsor képletén  
mûködött évszázadokon át, másrészt a terület katonai jellegébõl adó-
dóan visszaidézi a szögesdrót formáját és véletlenszerû alakját.

A felújítások során kiemelt szempont volt a meglévõ épületek szer-
kezetének megtartása?
Igen, ugyan a két nagy hangárépület meglehetõsen leromlott mûszaki 
állagú volt, azonban központi terét tiszteletben tartva mindkét esetben  
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a tulajdonos a fõbb szerkezetek megtartása mellett az épületek korszerû 
formába öntését tûzte ki célul. Ezeket a feladatokat a Marton tervezõ-
irodával (Marton Csaba és Martonné Molnár Mariann) együttmûködve 
oldottuk meg, vitathatatlan érdemük volt az engedélyezési tervek, és  
a kiviteli tervek elkészítésében. 
A központi tér szerkezete egyébként mindkét esetben kifogástalan statikai 
állapotban volt, de az oldalhajókat végül mégis le kellett bontani, helyük-
re új, elõregyártott vasbeton csarnokrendszer került. Az épületek energia-
hatékonyságának javítása is fontos szempontként szerepelt, így a régi, 
falazott szerkezetek elõtt homlokzatburkolatként, a vasbeton váznál pedig 
szerelt falként Hoesch-szendvicspanel borítás biztosítja a korszerû felté-
teleket. A tetõt szintén Hoesch-szendvicspanellel burkoltuk, amelyet igen 
alacsony tetõhajlásszög mellett, 22 méteres hosszban egyben gyártat-
tunk le. Külön említést érdemelnek a speciális nyílászárók, ugyanis egy 
repülõgép hangárnál a tárolási kapacitáson túl a nagyméretû, nyitható, 
de mégis hõszigetelt felületek, ajtók jelentenek igazi kihívást. 

Mindkét épületnél jellegzetes elemek a túlnyúló tetõk, a rejtett ereszek, 
a monumentális, vakolt kapuépítmények, valamint a három jellegzetes 
fõ szín kombinációja: törtfehér, ezüstszürke, antracit. 
A vakolt felület egyedi színkombináció, amelyet úgy választottunk ki (még 
az elsõ épületeknél), hogy a reptér három különbözõ területérõl vettünk ki 
egy-egy fûcsomót, és a három kombinációjából keverték ki ezt a speciá-
lis zöldet. Ezzel a zölddel idézzük meg a terület múltbéli jellegét (ezért 
szerepel az egyetlen látható régi szerkezeten), valamint kapcsoljuk össze 
az õket körülvevõ végtelen füves természeti környezettel. Ezek az épületek 
habár igazi jelenkori funkcionalista ipari épületek, mégis van bennük  
egyfajta érzékenység és reflektálás a múltra és a környezetre, kihasználva  
a választott építõanyag formálhatóságában rejlõ végleteket.

Érzékeny funkcionalitás
Interjú Vékony Tamás építésszel

VÉkOny TaMÁs
Vékony Tamás

Vékony Tamás

Mindkét  hangárépület jellegzetes elemei a 2,5 méteres túlnyúló tetõk, a rejtett  
ereszek, a monumentális, vakolt kapuépítmények, valamint a 3 jellegzetes fõ szín:  
a törtfehér, ezüstszürke és az antracit

A 4 ×14 méteres hangárkapuk mozgatása egyedi igényekre szabott, hidraulikus módon lett megoldva

A zöldes vakolt felület egyedi színkombináció, amely a múlt idézése mellett  
az épületeket körülvevõ végtelen füves természeti környezetre asszociál
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2013. július 9.

Készült a 
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támogatásával.
www.facebook.com/arcmagazin
www.arcmagazin.hu
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A legjobbnak ítélt, kivitelezésre tovább-
fejleszthetõ ötletet Zöldhegyi Zoltán, a 
Pollack Mihály Mûszaki kar építészmér-
nök hallgatója szállította a pécsi lakatfal- 
pályázatra a kiválasztott 40 pályamû közül.  
A 8x3 méteres, koracélból készült alkotás 
a Janus Pannonius utcai lakatfal közelében 
lesz felépítve. 150, ujjnyi vastag, hármas 
csoportokba összehegesztett, körüljárható, 
így a korábbinál könnyebben használható 
acélcsõ illeszkedik a sétáló utca fasorába. 
A tervezet szerint a köztéri építmény akár 
7000 lakatot is elbír majd. 

www.octogon.hu

Közösségi kert után végre úgy tûnik, hogy 
a közösségi méhészkedés is beindul ná-
lunk, elsõként Budapesten. Külföldi nagy-
városokban 2000 körül jelentek meg az 
elsõ háztetei kaptárok, népszerûségük  
azóta is töretlen. Budapesten az elsõ vegyes  

LakatoLók, figyeLem!

UrBee
A korábbi számunkban részletesen bemu-
tatott mádi Moon Valley borászat (Tervezett 
reflexió, 2012/8) pincéjének mennyeze-
tére a közelmúltban felhõkre emlékeztetõ, 
réztestekbõl és rézcsövekbõl álló szöve-
vényes struktúra mászott fel. Az installá-
ció a borászat titokzatos mesterségének 
élõ emlékmûve, elkövetõi a Szövetség’39 
alkotócsoport tagjai, akik kinetikus alko-
tásaikkal már sokszor kerültek a figyelem 
középpontjába.  A zárt csõrendszerben víz cir-
kulál, másképpen mondva: memboriál, vagyis  
a rezgésekbõl a szõlõmûveléshez kapcso-
lódó õsi, ciklikus eljárások emlékébõl a pom-
pás hangélmény születik. 

www.octogon.hu

memBoriaN

méhészcsoportok július 3. és szeptem-
ber 30. között dolgoznak majd helyi és 
nemzetközi szakértõkkel és méhészekkel 
együttmûködve, a programsorozat négyna-
pos nyitó workshopját július 3-7. között tart- 
ják a német finger termelõi és mûvészeti cso-
port aktív közremûködésével (angol nyelven, 
magyar tolmácsolással). A határidõkrõl, hely- 
színekrõl a www.kozossegimez.tumblr.com 
oldalon tájékozódhatnak. 

www.octogon.hu

A második fordulóba bejutott 10 mûvészi 
borcímke közül Radimszky Anna grafikai 
munkáját ítélte legjobbnak a második alka-
lommal megrendezett CÉGÉR - Jó bornak 
tervezz címkét! alkotói pályázat zsûrije.  
A Ruppert Szõlõbirtok és Pincészet borá-
ra tervezett pályamunka erõssége a címkét 
kiemelõ, egyben az üveget körülölelõ ele-
gáns, dombornyomott bõrszalag alkalmazá-
sa. A nyertesnek ezúton gratulálunk! 

www.octogon.hu

Jó Bor, Jó B r

Fotó: Zöldhegyi Zoltán

Molnár Szilvia

Fotó: Szövetség’39
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megérkezett 
a 620-as

1962-ben került gyártásba, majd hamarosan 
megjelentek a replikák. Emiatt hosszas pe-
reskedés kezdõdött, melynek végeredménye, 
hogy 1973-ban megkülönböztetett márkavé-
delmet kapott Dieter Rams ma már ikonikus 
620 fotelje, melynek kizárólagos gyártója  
a brit Vitsoe. Bizonyára a közelmúlt design-
nosztalgiája is közrejátszott, no és persze az is,  
hogy a legendás 620-as valóban egyike  
a hatvanas évek legjobban megszerkesztett 
ülõbútorának, hogy egykori debütálásának 
50. évfordulójára Rams és a Vitsoe 620 
Chair Programme címmel együtt hirdették 
meg az újragyártást. Persze némileg újragon-
dolva, változatos támlamagassággal, variál-
ható karfákkal, akár lábtartóval kiegészítve.

www.octogon.hu

A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány 
Biobrikettel az energiaszegénység ellen 
címû pályázatának ítélték oda az ez évi 
SozialMarie szociális innovációkra kiírt nem-
zetközi pályázat fõdíját. A program kereté-

soziaLmarie 2013

Kevés anyag, de annál több kreativitás és 
szépség lett bevarrva a Tervhivatal Varrat 
székébe, amely 3 mm vastag HDF-lemezbõl 
(préselt farostból) készült. Az egyes eleme-

VarrJUNk 1 széket

ben a román határ közelében található Told 
község mélyszegénységben élõ közössége 
helyi, olcsó alapanyagokból készült, környe-
zetbarát tüzelõanyagot tud elõállítani. 

www.octogon.hu

ket egyszerû spárgával varrták egymáshoz.  
A mobília mindössze 4,5 kg súlyú, rakásol-
ható és nagyon kényelmes.

www.octogon.hu

Fotó: Igazgyöngy Alapítvány

Fotó: Vigh Attila

Fotó: Vitsoe
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Május 9-én, sumiragói otthonában elhunyt 
az olasz divat egyik meghatározó alakja, 
Ottavio Missoni. 92 éves volt. Fiatalon sike-
res gátfutó, többszörös olasz bajnok, aki új 
irányt véve, 1950-ben feleségével, Rositával 
közösen alapítja meg a Missoni divatcéget. 
Elsõ kollekciójukat 1958-ban mutatták be, 
s tíz évre rá már világhírûek. Mindmáig  
a szabályos, különösen a cikkcakkos textil-
mintáival azonosítják leginkább a Missoni 
nevet – a mustrákról egy interjú alkalmával 
a maestro azt nyilatkozta, hogy azért sza-
bályosak, mart a Missoni szövõgépek csak 
egyenes vonalakat tudnak szõni.  1983-ban 
a T&J Vestor textilgyárral együttmûködve 
létrehozták a Missoni Home-ot, így mára  
a Missoni belakta az otthonok minden szeg-
letét.

www.octogon.hu

A „TûzfalRehab“ nevezetû akcióterv kere-
tén belül a Neopaint kreatív mûhely három 
éve színesíti, kelti szinte életre a fõváros 
hatalmas, kopott falfelületeit, így került 
például a Városháza tér egyik falára egy 
régi budapesti életképet ábrázoló falkép  
(Budapest Anno falfestmény). Legutóbbi 
murális capricciójuk a pesti Klauzál tér 

A Laki Péter alapította Az év belsõépítésze 
díjat idén Fülöp Krisztina és Glavanovics 
Orsolya kapták a Manninger-villa (máshol: 
Tauszig-Róth villa, lásd korábbi írásunkat  
Torma Tamás tollából: Az újjászületett 
Tauszig - Róth villa, 2010/2) felújítási ter-
véért. A valóban szofisztikált belsõépítészeti 
alkotás a bíráló bizottság értékelése alapján 
a többi pályamû közül „szellemi finomsá-
gával, ízlésével, mesterségbeli tudásával,  
eleganciájával” emelkedett ki. 

www.octogon.hu

riposa iN pace, sigNor missoNi

trompe-L’oeiL kLaUzáL

az éV BeLs építésze 
2013

egyik klasszikus házának kiugró oldalhom-
lokzatát ékesíti. Hírek szerint a „TûzfalRehab  
az Erzsébetvárosban 2013” program to-
vábbi állomásai a Király utca, a Rumbach  
Sebestyén, az Akácfa, a Kertész, a Kis Diófa 
és a Dob utcában lesznek. 

www.octogon.hu

Fotó: Neopaint

Fotó: Bujnovszky Tamás

Fotó: @Missoni
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Best of ISH 2013
Víz és energia. idén is ezek Voltak a frankfurti isH-épületgépészeti- és energetikai szakkiállítás fókusztémai.  

kétségtelen, Hogy e két témakörHöz kötHetõ trendek, a legfontosabb, irányt mutató innoVációk a fürdõkultúráHoz 

kapcsolódó produktumokban mutatkoznak meg leginkább. nézzük az újdonságokat!  

A Hansgrohe a Select program kézi és fej-
zuhanyai kezelõgombok segítségével mû- 
ködtethetõk. Az Axor Starck Organic  
sorozat egyedülállóan víztakarékos (3,5 l/
perc) csaptelepeinek formavilágában az 
organikust a minimállal ötvözte tervezõje, 
Philippe Starck.

A Geberit új, elegáns szaniter szerelõmodullal, a Monolith-tal jelentke-
zett, amely jól illeszkedik a meglévõ bekötéshez is, valamint könnyen 
és gyorsan beépíthetõ, fali és talponálló WC-kerámiához egyaránt.

A legjAvA!
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Origami-pillangók ihlették a Kludi leg-
újabb sorozata, az Amba designját. A víz-
kõeltávolító-rendszerrel kialakított kézi és 
fejzuhanyokat, hasonlóan a csaptelepek-
hez, a könnyû kezelhetõség jellemzi.

Krómozott fejzuhany és keverõszelepek, 
több színben forgalmazott, vékonyított acél-
zománc zuhanytálca alkotják a Kaldewei 
legújabb szériáját, a Xetist. Comfort Select 
elektronikával felszerelt a fekete színben is 
kapható Centro Duo Oval kád.

Tiszta korunddal ötvözték a Laufen legújabb 
szanitercsaládja, a SaphirKeramik alapanya-
gát. A létrejött terméknek különleges szilárd-
ságot és egyúttal üvegfényt kölcsönzõ ásvány 
drágakõváltozata közül egyik a zafír, innen 
a sorozat neve.
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A Villeroy & Boch esztétikus kivitelû elektro-
nikus szabályzású WC-je, a viClean az ülés-
perem speciális kialakítása révén tökéletes 
tisztántartást biztosít. Prémium minõségû, 
válogatott tölgyfából készül a cég új country 
stílusú, kézi gyártású fürdõszobai bútorkol-
lekciója, a True Oak. A fa alapanyagot kerá-
mia bútorgombok és különleges, szálerõsített 
betonlap egészíti ki.

Természeti környezetben történõ zuhanyo-
zás komplex élményét nyújtja a Sensory 
Sky zuhanyrendszer, melynek a tervezõje  
a Sieger Design, gyártója pedig a Dornbracht. 
A használat során egyedi igényekhez igazít-
ható a Dornbracht új kézi zuhanya, amely 
szabadon alkalmazható bármely más termék- 
családhoz. 
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Elegáns és idõtlen a Duravit és a Sieger 
Design együttmûködésében megszüle-
tett, lényegében a korábbi D-fürdõszobai 
szaniter-sorozatot továbbfejlesztõ Happy 
D.2. Szintén formai továbbfejlesztés történt 
a Starck2 ssikersorozat egységei, például  
a mosdók esetében.

A GROHE új szlogenjéhez – Pure Freude 
an Wasser – hûen megbízható, víztakaré-
kos mûködés és egyszerû használat jellemzi  
a GROHE új zuhanyfej-sorozatát. A fejek 
natúr színekben is kaphatók.

A japán TOTO nélkül aligha rendezhetnek 
szaniter-bemutatót. Az elektromos öblítésû, 
öntisztuló rendszerrel felépített WASHLET 
WC-sorozat további szaniteregységekkel, 
valamint fürdõszobai bútorokkal egészült ki.



Válaszd ki kedVenc  
zuhanyélményedet  

egy gombnyomással!

Nézzük, hogy milyeN termékek közül  
is választhatuNk!

raindance select kézizuhanyok 
és zuhanyszettek
Most már tehát a kézizuhanyokon is egy 
egyszerû „klikk“-kel szabályozhatjuk a sze-
mélyre szabott zuhanyélményünket: a sugár-
típus kiválasztása a fogantyú belsõ felén 
elhelyezett ergonomikus Select gomb meg-
nyomásával történik. 

A Raindance Select E és S típusú, vagyis 
a kerek és a „soft cube” azaz a lekerekített 
téglalap alakú kézizuhanyok állnak rendel-

Az új HAnsgroHe select kezelési filozófiA AlApötlete egyszerre szármAzik új formAtervi megközelítésbõl  

és tecHnikAi innovációból: AlAkítsuk A zuHAnyfejek forgAtását egyetlen gombnyomássá, A következõ  

fázisbAn pedig egy teljes termékcsoportot lássunk el ezzel A megoldássAl. A HAnsgroHe így is tett és egy teljes  

select termékcsAládot Alkotott.
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kezésünkre. Mindkét esetben választhatunk  
a nagyobb, 150 mm átmérõjû és a kisebb, 
120 mm átmérõjû kézizuhanyok között.

A zuhanyszettek pedig ezekkel a kézizuha-
nyokkal, kétféle stílusú és hosszúságú zuhany-
rúddal rendelhetõk.

raindance select fejzuhanyok 
és showerpipe-ok
Gazdagítva zuhanyélményünket a fejzuha-
nyok között találunk kerek és „soft cube” for-
mát, két vagy három vízsugárral rendelkezõt 
– ez adja a showerpipe-ok sokszínûségét is.  
A showerpipe-ok esõztetõi lehetnek 240, 300 

és 360 mm-esek, betehetjük õket a zuhanyzóba 
és a kádba is. Továbbá kis vagy nagyméretû 
termosztát, elforgatható zuhanykar sõt még  
a fehér és a króm szín között is választhatunk.

Termékeink sokféleségével megtettünk min-
dent, hogy mindenki megtalálja a legideá-
lisabbat. Önnek már csak egy dolga marad 
hátra: Select! Válassza ki saját zuhanyélmé-
nyét! (x)

hansgrohe kft.
www.hansgrohe.hu
info@hansgrohe.hu
www.facebook.com/hansgrohe.hungary



Rafia &  
csizma

Mindig zavarba hoz, Mikor – Milánóból hazatérvén – rákérdeznek: Milyen 

volt? ahhoz, hogy az eMber épeszû választ adhasson, túl sok a friss benyoMás. 

ÍMe az idei gyorsMérleg: két és félezer kiállÍtó, 325 ezer látogató a több Mint 200 

ezer nélgyzetMéteren. hatására Módosult a szlogen is: iMMár globális az eddig 

csak neMzetközi szalon. az elképesztõ Mennyiségû látnivaló között nehéz egyik 

évrõl a Másikra érzékelni az irányt. elõvetteM a tÍz évvel ezelõtti beszáMolót. Más 

Írta, úgy Még könnyebb is az összevetés. (neM kell MagaMat igazolnoM.) 

Bútorszalon milánóban

Szöveg: 
Vadas József 

Lásd még: 
OCTOGON 
1999/2., 
2000/3., 
2001/2., 
2002/3., 
2004/3., 
2005/3., 
2006/2., 
2007/2., 
2008/3., 
2009/4., 
2010/4.,  
2011/4.,
2012/5.
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Már akkor is válság volt; ki gondolta vol-
na, hogy ilyen hosszú lesz? Arra adott 
válasznak tûnt – akkor – a sok mûanyag 
bútor (mert olcsó) és a sok attraktív megol-
dás (mert hódító). Ma is van polarizáció, 
csak másféle. És nem annyira a vásárvárosi 
standokon, inkább a belvárosi rendezvé-
nyeken érzékelhetõ. A Triennálé delikát tár-
latain (Dán design, Mai tajvani székek, 16 
kézmûves Koreából), illetve a Tortona ren-
dezvényein (Svéd design, Thai kerti bútorok 
és Thai kézi design). Arról szólnak: újra éledt 
a puritanizmus. A szalonra is jellemzõ a visz-
szafogott kolorit meg az ötvenes évek feltá-
masztott típusainak kellemes egyszerûsége 
– ebben, hagyományaik révén, az északi 
országok járnak az élen. Erõsödik ugyanak-
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TÁNCOS LÁBAK

A sokkoló termékeirõl nevezetes Gufram cég – hosszú idõ után – ismét 
több mint érdekes munkával jelentkezett. Denis Santachiara asztalán 
a fekete lábak valósággal táncolnak. S hogy még bizarrabb legyen 
az összhatás, az üveglap fölött az ugyancsak fekete virágládákat úgy 
helyezték el, mintha a patás lábak azokból erednének. 

kor az egzotikum is, amely viszont Keletrõl 
érkezik. A kettõ – az egyre dinamiku-
sabb és a fiatalok körében már általános 
ökoszemlélet jegyében – kapcsolódik is egy-
máshoz. A mûanyag továbbra is jellemzõ, 
de már nem világmegváltó: a természe-
tes anyagok – mindenekelõtt a fa, mellette  
a rafia és a fém – aránya egyre nõ. Vele válto-
zik a formavilág is: mind jobban érzékelhetõ 
a craft – a kézmûves – kultúra öröksége  
a plasztikai finomságok felértékelõdésé- 
vel. Az ötvenes évek, a kézmûvesség, a rafia  
(a nád meg a gyékény) kultuszát és egy-
általán: a retró trendjét mintegy ikonként  
jelzi, hogy a Cassina Giò Ponti nádüléses 
faszékét, a legendás Superleggerát vette elõ 
1957-bõl és azt újította fel.

A látogató, miként tíz éve, most sem érzé-
kel krízist. Nem egy cég akkora standot épí-
tett magának, mint talán még soha. A színfa-
lak mögött azonban elgondolkodtató jelek is 
akadnak. Ilyen az ismétlés. A Ceccotti klasz-
szikus darabjaiból képzett házi múzeummal 
ünnepelte negyedszázados születésnapját. 
Az Artek – jubileum nélkül – szintén régi ter-
mékeit állította ki. A Poltrona Frau egyene-
sen múzeumnak titulálta kínálatát. Nem keve-
sen voltak, akik – ha netán hoztak is egy-két 
újdonságot – megfáradt arculatukat mutat-
ták. Ilyennek láttam többek között a Walter 
Knoll, a De Sede, az Interlübke, a Flexform, 
az Alias, a Molteni standját. Mások csak  
a kulisszán változtattak. A Gervasoni bar-
náról fehérre váltott, a Giorgione meg 
a sok zöldnek, ami korábban nem volt 
rá jellemzõ, igazi pálmákkal adott nyo-
matékot. Jean Nouvel nagy hírveréssel 
beharangozott rendezvénye – az Élhetõ 
iroda (Office for Living) – is elsõsorban ins-
tallációként volt figyelemre méltó: a fontos 
téma revelatív tálalásához hiányzott a ki- 
vetítõ okos gondolataira érdemben reflek-
táló bútoranyag. A Magis hatalmas szín- 
házi dobogóra, illetve ablakfülkékbe helyez-
te újdonságait. A Kartell pedig valóságos 
vásárlóutcát épített (a milánói Galleriára 
utalva). A kékre maszkírozott eklektikus 
házak földszinti kirakataiban – alkotók és 
mûfajok szerint csoportosítva – mutatta be  
a kreatív ipar portékáit. Az órákat és lámpá-
kat követõen – csizmát, cipõt, szandált. Mint-
hogy ez utóbbiaknak semmi közük a bútor-
hoz, nagy kérdés: lesz-e ennek folytatása?  
S ha igen, miképp?

Mivel a világítás a folyamatosan fejlõdõ 
elektrotechnikán alapszik, a bútorszalon  
részét képezõ Euroluce csak kevés jelét 
mutatta a múlt aktiválásának. A historizálás 
természetesen általános, de mûvészi inno-
váció ezekben a mûhelyekben nincs, a tör-
ténelmi stíluselemeket ismételgetik a válto-
zó ízléssel tervezett és magas technológiai 
szinten kivitelezett darabok. A replika is – 

AZ ÉPÜLET MEGHAJLÍTÁSA

Daniel Libeskind, szakmája szabályai szerint, építészként konstruál-
ta meg ezt az asztali lámpát. Az Artemide újdonsága álló helyzet-
ben karcsú felhõkarcoló képét mutatja, kinyitva már csak a vezeték-
ként is szolgáló bovdenszálak tartják össze az éles szögben meghajló 
négy elemet.

PIROS HULLÁMZÁS

Biztos lábakon áll, mégis hullámmozgás illú-
zióját kelti kárpitozott ülésének fekete-piros 
kontraszttal hangsúlyozott S-profiljával ez  
a háromszemélyes szófa. Arad és a Moroso 
Amerikai kollekciójához tartozik, minthogy 
az Újvilág vidéki házaiban az ácsolt veran-
da lábunk alatt meghajló deszkáit idézi.



REDÕK ÖLÉN

Egy gondosan redõzött lepedõ is képes felöltöztetni – az embert tógá-
ba, a bútort polietilénbõl. Ezt példázza Italo Rota munkája. A Driade 
számára készült Modesty Veiled nevét – némi szójátékkal – magyar-
ra Lep(el)lezett egyszerûségnek fordíthatnánk, a karosszék formája 
ugyanis egyszerre magától értetõdõ és rafinált.

DUPLA CSUKLYA

A fémlábazaton két – egy feszes és egy puha 
– csuklyaforma alkotja Patricia Urquiola 
karosszékét. Különbözõ a színük is, ami kel-
lemes látványt ad a Moroso termékének. 
Neve, a Klarissza fõkötõ (Clarissa Hood) arra 
utal, hogy ez a fotel nemcsak testünket öleli  
körbe. A benne ülõ – tekintetével a világ elõl 
elfordulva – mélyen gondolataiba is merülhet.  
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mint a Pallucco Fortuny-lámpája – kivéte-
les. Két jelenségre azonban fel kell figyel-
nünk. A Flos – korábbi önmagával és nagy 
vetélytársával, az Artemidével összevet-
ve – idén kevés meggyõzõ ötlettel jelentke-
zett. Ha csak nem tekintjük annak Philippe 
Starck kalapokkal mint ernyõvel megko-
ronázott asztali lámpáit. A kollekciójá-
ban domináns vékony fénypálcák (Flos  
Stúdió, Rossi Bianchi), amelyek a falak vagy 
a bútorok élét kontúrozzák, illetve a hason-
ló fémkonstrukciók, prózai látványt szolgál-
tatnak. Inkább a steril minimalizmushoz, 
mint a lakályos puritanizmushoz van közük. 
Ezzel szemben az Artemide – Bevilacqua  
Empatia-családja révén – egyedileg fújt 
plasztikus üvegburáival a kézmûvesség felé 
nyitott. Ez a váltás összhangban van a búto-
rok világában érzékelhetõ hasonló tenden-
ciával. Mindenképpen említést érdemel egy 
hazai cég, a Manooi. Fõleg Swarovski kris-
tályelemeket felhasználva készíti felhõként 
úszó vagy csillagos égboltként ható elegáns 
világítótesteit, amelyekhez hasonlókkal sem 
találkozunk a mezõnyben.

FÉNYES FITYISZ

Fityiszt mutat ez a Csomó (Knot) névre hallgató világító kisplasztika, 
amelyet saját cégének tervezett Ingo Maurer. Az egyszerûségében is lát-
ványos darab egymástól nagyon különbözõ enteriõrökbe egyaránt jól 
illik. Felfüggesztve és az asztalon változatos felállásban is különleges 
dísze a belsõnek.
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KEREKES ASZTAL

A Magis standján Nagy kívánság (Big Will) 
a neve Philippe Starck munkájának, amely 
valójában ironizálás mindnyájunkon, amikor 
valami lehetetlenre vágyakozunk. Egy szo-
kásos formájú, fémesen csillogó, de magát 
önjárónak képzelõ asztalt látunk, hiszen csu-
pán két lába végzõdik kerékben, és azok 
sem forognak.

FOTEL-LABIRINTUS

Régi társak már a belga Studio Job és a Moooi, együttmûködésük 
egyik sikeres darabja a több színben forgalmazott  Labyrinth Chair, 
amely egyebek mellett a gótikus templomok padozatairól ismert kusza 
labirintus motívumot „ülteti” le. Ráadásul a fotel részegységei (karfák, 
háttámla, ülõelem) formájukkal ismétlik a labirintus-minta részleteit.

MSZ

SUGÁRZÓ BIMBÓK

Neve (Florensis) és alakja szerint is a virág 
– egészen pontosan a bimbó – ihlette Ross 
Lovegrove Artemidének tervezett lámpa- 
családját, amelynek álló, mennyezeti és fali 
változata is van. Látványában nem az anyag 
(alumínium) és a technika (led) dominál, 
hanem – Lovegrove felfogásának megfelelõen 
– a természet organikus formavilága.

HÁTHOZ KÖTVE

Nosztalgikus hangulatot áraszt ez a Moroso 
karosszék. Patricia Urquiola ugyanis Matild 
székén azt a látszatot kelti, hogy a háttám-
lát hozzákötözte a szétágazó lábak tövé-
hez, a felületére tekert vastag rafiát mintegy 
tovább gombolyítva. A kötés alatt természe-
tesen erõs konstrukció gondoskodik a bútor 
stabilitásáról.  

KARBÓL TÁNYÉR

Antonio Citterio munkája jól bevált hagyomá-
nyos konstrukciót követ, talán csak annyi utal 
a jelenre, hogy elektronikáját a falban helye-
zik el. A Flos-lámpa formája és látványa –  
a fix kart felváltó állítható tányér – viszont 
már egyértelmûen napjaink modern techni-
káját és stílusát képviseli.



CRAFTOS DESIGN

Két korszak és két különbözõ ipari kultúra találkozik ebben a Lucidi 
Pevere által a Casamaniának alkotta székben. A fémváz napjaink 
nagyipari módszereivel készült, a nádazás pedig a múlt század ele-
jén még eleven kézmûves olasz háziipari tevékenység, a midollino 
szellemében. Innen a Rafia nosztalgikus hangulata. 
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360 FOKBAN

A mennyezetrõl ereszkedik alá ez a kör ala-
kú Flos-lámpa, amely föl-le mozgatható alul 
nehezékkel rögzített zsinórján. Konstantin 
Gricic szellemes és praktikus konstrukció-
jával – lapját 360 fokban körbeforgatva –  
a helyiség bármely része bevilágítható. Ezért 
is kaphatta az OK nevet.

FORMÁK, OLASZUL

Az 1950-es években kis családi vállalko-
zásként indult a LEMA. Variábilis polcrend- 
szerei végtelen szabadságot és minõséget 
nyújtanak a felhasználó számára. 

MSZ

SZÕRBUCIK

A két  Bouroullec fivér – Ronan és Erwan – öt különbözõ ágyat készített  
az Edra kiállítására; közülük négy korábbi stílusaik egy-egy karakteres 
vonását mutatja. Azért döntöttünk az ötödik – a Cipria – mellett, mert  
a fejtámasz, amelyet ökobarát szõrmés bucik alkotnak, kedves és barát-
ságos hangulatot ad a fekhelynek.

NYÍLJ ASZTALKÁM

A Zanotta tervezõi kedvelik a merész megoldásokat. Ilyen ez  
a Gabriela Rosa tervezte nõi íróasztal is: kis helyet foglal a fal mel-
lett, és vékony acélszerkezetével szinte észrevétlen a szobában. Egy 
dolog hangsúlyos rajta: a felnyíló asztallap alatt az a kis fiók, amely 
a már nálunk is hódító tablet elhelyezésére szolgál.
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FALI SZÉK

A japán YOY design stúdió Milánóba egy 
tökéletes trompe-l’oeil szituációval érkezett. 
Canvas fantázianevû munkájuk fa-, illetve 
alumíniumkeretre feszített elasztikus anyag 
felhasználásával kialakított fantáziadús ülõ-
bútor.   

MSZ

ÜVEGFÛZÉR

A pop-art módszerével Raffaello Celentano 
alkotta tíz camparis üvegbõl ezt a fodros 
ernyõjével, a tetején üveggolyókkal a histo-
rizmus csecsebecsés ízlését felidézõ lámpát. 
Az Ingo Maurer termékéhez a designer stílus-
ban illeszkedõ kedves porcelánedényeket is 
tervezett a fémtalapzatra.

MEGFELELÕ REZGÉS

Ferruccio Laviani a Fratelli Boffi cég számára 
„tervezett” zavart keltõ, egyúttal szanzációs 
darabja a hagyományos kézmûvesség és 
a CNC-maratás bátor összakapcsolásával 
készült, tölgyfából.

MSZ

VÁNDORLÓKNAK

A libanoni Marc Baroud tervezte Tessera  
bõr, vörösréz és diófa kombinálásával 
elkészített többfunkciós, limitált szériás, 
kézmûves bútor egyszerre utal - a nevében 
- hagyományos anyagokra és eljárásokra 
(Tessera: görögben a 4-es számot jelenti, 
latinban az egyedi fali csempe és a moza-
ikborításhoz használt mozaikszem elne-
vezése), míg kialakításával, funkciójában 
(könnyû, kis helyen elfér, ülõ/fekvõ/lábtartó 
funkció) egyértelmûen a migráns létre.

MSZ



SZÍNES APRÓSÁGOK

A redesign-bútorok, tárgyak mellett feltûnt egy Hella Jongerius tervezte 
új sorozat a Vitra standján. A Mochi-ra keresztelt színpompás puffok, 
klasszikus bármire-jó-hasznos alapdarabok.

MSZ
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MUTASD AZ ORROD!

Emberi orrot formáz a Studio Job alkotói által 
(a Lensvelt bútorcég számára) tervezett író-
asztal fiókhúzó-gombja. „Együttmûködésünk 
során az volt a célunk, hogy az újrahaszno-
sítás szempontjait figyelembe véve kvalitatív, 
abszolút egyedi (hiszen minden orr „egyedi”  
– szerk.) és humoros tárgyat készítsünk” – 
nyilatkozta a designer, Job Smeets.

MSZ

NÉGYÜLÉSES KOCKA

Lovegrove szerint – miként a Moroso katalógusában olvasható  
– a bútor a kockában rejtezik. Csak õ nem kifejtette belõle, mint  
a márványtömbbõl Michelangelo a szobrot, hanem vákuumszívással 
olyan negatív formákat alakított ki benne, hogy az egymásnak oldalt 
fordító székekben helyet foglalni és egymással beszélgetni lehessen. 

HOMMAGE à RIETVELD

Alighanem az egymást keresztezõ utcák-
ról kapta a Traffic (Közlekedés) nevet az  
a Konstantin Grcic tervezte ülõbútor-család, 
amelynek itt a fotelját látjuk. Valójában a hol-
land Rietveld száz évvel ezelõtti konstruk-
tivista székének mai parafrázisa a Magis  
e kollekciója a kubusos csõkonstrukcióban 
elhelyezett szögletes párnákkal.
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MANOOI-KRISTÁLYOK

Újra magyar kiállítót is üdvözölhettünk Milánóban. Az egyedi 
tervezésû, kézmûves technológiával készített, prémium kategóriás 
Manooi világítótestek közül számos újdonságot is láthattak a látoga-
tók, egyebek mellett a függesztett és álló kivitelben készített, éteri han-
gulatú Tondót (lásd jobb oldali képünkön).

MSZ

FACIA NEGRA

Fabio Novembre már évek óta készíti élénk színû antropomorf  –  
emberi alakokból formált – ülõbútorait. Ezek sorát folytatja ez  
a Guframnak tervezett fotel, amely azonban jelentõsen különbözik  
az elõzõktõl. A grafitszürke fotel csupán elmosódott arcvonásokat 
mutat, mintha csak sötét fátyol mögül tekintene ránk.

SÁRGA KUTYA

Ez a Kutyus valójában tanulópad; Philippe 
Starck azért készítette, mert úgy emlékszik: 
gyerekként inkább a kutyák érdekelték, mint 
az iskola. Praktikus kis asztala némi garancia 
arra nézve, hogy a Magis által különbözõ 
színekben gyártani tervezett zoomorf bútor 
nemcsak díszállat lesz a kisiskolások szobá-
jának szent sarkában.

HINTALÁMPA 

Önmagában is szép ez a sarlóra vagy gön-
dörödõ forgácsra emlékeztetõ forma, de 
értelme is van a Luceplan hintázó lámpájá-
nak. Sebestian Bergne egyetlen testben egye-
sítette a fényforrást és a fényvisszaverõ felüle-
tet; így nagyvonalú és egyszersmind érdekes 
tárgyat alkotott, amely minden helyzetében 
más és más látványt nyújt.

ARAK 

Philippe Starck szóban, tárgyban idõrõl 
idõre hitet tesz a mûanyag bútorok, tárgyak 
tervezése mellett. Ismét a Kartellel dolgo-
zott együtt, hogy az anyagnak méltó formát 
adjon, s munkája végeredménye az Arak, 
egy anyagában színezett polikarbonát, kül-
térre, beltérre egyaránt használható szék.

MSZ 

Az elemzés  a Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Fõiskolán európai uniós támogatás-
sal megvalósuló kutatótevékenységnek az ered-
ménye (pályázati azonosító: TÁMOP-4.2.2/A-
11/1/KONV-2012-0050 VIADUKT.   
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AzótA, AmiótA 2002-ben egy elhAgyott gyárépületben megnyílt A SpAzio 

roSSAnA orlAndi, Ami 2008-bAn egy gAlériávAl iS kiegéSzült, új központjA 

vAn A Fuori SAlone-nAk. évrõl évre olyAn FelFedezettjei vAnnAk ennek  

A helySzínnek, mint Amilyen Az idei év egyik legSzebb kollekcióját  

bemutAtó libAnoni tervezõduó, mAriA hibri éS hodA bAroudi, AzAz  

A bokjA. kárpitokból, tApétákból, kAnApéból, SzóFából álló migrAtion 

StorieS címû SorozAtuk rendhAgyó FeldolgozáSA egy globáliS jelenSégnek, 

Az elvándorláSnAk, emigrációnAk. A lAp SzerkeSztõi ezúton rendhAgyó 

módon, erdõS virág Ezt is El címû verSeSkötetének címAdó verSét  

közölik A képek mellett.

Ezt is ElviszEm magammal

viszem a régen
 kihízott nacim
viszem a kelet-német 
 származású macim
ezernyi véglet
 közül a köztest
viszem a Csokonai 
 Vitéz Mihály Összest
ott lesz az ágyam
 ahova fekszem
elviszem alvókának 
 egy-két régi ex-em
viszem a barnát
 viszem a szõkét
viszem a felhalmozott 
 kapcsolati tõkét
 

viszem a tutit
 viszem a gagyit
viszem az otthonkában
 utcára tett nagyit
megannyi némán
 átbliccelt évet
elviszem magammal a
 szentendrei HÉV-et
viszem a Marcsit
 viszem a Karcsit
elviszem Kenesétõl
 Keszthelyig a Balcsit
kicsit a nyarat  

kicsit a telet
viszem a mindörökké
Moszkva-

Moszkva teret

apuka titkát
 anyuka aranyát
elviszem magammal a 

Bácskát meg a Baranyát
viszem a bölcsit
 viszem a temetõt
viszem a csokoládé-
 barna bõrû szeretõm
viszek egy búval
 bevetett földet
viszem a pirosat a 
 fehéret a zöldet
elviszem ezt is
 elviszem azt is
viszem a jófiút de 
 elviszem a faszt is
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viszem a bankot
 viszem a pálmát
elviszem minden igaz
 magyar ember álmát
viszek egy csontig 
 lelakott testet
viszont az nem kérdés hogy
 Buda helyett: Pestet
viszek egy szívet 
 viszek egy májat
viszek egy kívül-belül 
 lakhatatlan tájat
naná hogy úgy van
 ahogy azt sejted:
viszek egy lassú burján-
 zásnak indul sejtet

viszek egy csúnyán
 beszopott mesét
viszem a legesleges-
 legutolsó esélyt
ki tudja lesz-e
 búcsúzni idõm
viszem a Duna-parton
 levetetett cipõm
mit bánom úgyis
 elviszem lazán
elviszem gond nélkül a
 hátamon a hazám
aki ma büntet
 az holnap lövet
viszek egy mindig vissza-

visszahulló
követ

„A vers a Rájátszás produkció keretein belül, Kollár-Klemencz László  
inspirációjára készült. Az általa írt zenével és az általa írt refrénnel  
kiegészülve felkerült a Kistehén zenekar 2012-es nagylemezére.”
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KisKörúti 
teKergés

KezdjeteK el élni!

Levesesek, tejivók és más tematikus gaszt-
rohelyek után tésztással is bõvült  a Belváros  
minõségi gyorséttermi kínálata. Ahogy  
az utcakép egyre nagyvilágibb arcát mutat-
ja, úgy lesz egyre nehezebb a Károly kör-
utat egykor teljesen elszürkítõ üzletsor 
emlékezetünkbõl való elõhívása. Pont ezzel 
szemben áll a Pasta Manufaktura, amely 
amellett, hogy tésztákra szakosodott, a tár-
sadalmi felelõsségvállalásra is nagy hang-
súlyt fektet. Jelenleg egy biciklis mozga-
lom és egy állatotthon támogatására buzdít. 
Letisztult célokhoz letisztult design, amely 
már a logóban is jelentkezik, s amely Laki 
Eszter grafikus tehetségét dicséri. A belsõ – 
amit a Hollán9 nevû alkotói csoport terve-
zett – három alapszínének puritánságát zöld 
növények és a mennyezeten tekergõ spaget-
tire emlékeztetõ, piros vezetékû világítás tar-
kítja. A folyamatosan változó tésztakínálatot 
a konténerszerû látványkonyhában készítik 
el, amit egy hosszú asztalhoz felülve teker-
gethetünk fel miközben a kinti forgatagban 
bámészkodhatunk. A kutyáknak itt külön  
étkezési hely dukál. Itt minden ilyen egyszerû 
és nagyszerû.

Pásztor Anna dala jutott eszembe Szántó  
Annáról és belvárosi lakásáról. Az, hogy 
valaki korábbi biztos jövedelemforrást adó 
lakását a vendéglátás új irányának szenteli 
már önmagában bátor cselekedet. Ám ezen 
messze túllép az érezhetõen világlátott, sal-
langmentes ízlésû designer/tulajdonos. Az 
élet napos oldalára hívja a belépõt a “savoir 

Fotó: Kövesdi Réka

Fotó: Szántó AndrásFotó: Cakó KingaFotó: Cakó Kinga

A Károly körúti Pasta Manufaktura

tizenkett  Bé Kísérleti Konyha egy lipótvárosi lakásban

vivre” minden könnyedségével és magabiz-
tos tárgykultúrájával. A koncepció nem egy 
kibérelhetõ lakáskonyha, inkább kísérleti 
konyha. Nagyobb vendégseregekre számít-
va megnövelte a tereket, a fény és a levegõ 
átjárja a lakást. A gasztrokísérletezéshez  
korszerûen felszerelt konyhával egybe 
nyitott terekbe régi bútorokat és vintage 

kiegészítõket választott, sõt sokat maga ter-
vezett vagy valósított meg. A konyha-étkezõ-
nappali hármasa folytonos közösségi tér-
ré alakult, amelyhez szervesen kapcsolódik 
egy mozizásra is alkalmas további helyiség.  
A nagyvonalú térkezelés, végiggondolt funkci-
onalitás és az apró, finom megoldások mara-
dandó útravalót adnak.
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MAlátABArát

HAltól HAlig

Nehéz tervezõi feladat egy régimódi pro-
filú, azaz kézmûves söröket kínáló helyet  
a Gozsdu-udvar pörgésébe megfelelõen 
integrálni. Bonta Gáspártól egy kompromisz-
szumok nélküli, vagány verziót kap az, aki  
a Léhûtõbe vezetõ pár lépcsõn át a félszuterén 
térbe érkezik. A szemközti vakolatlan tégla-
fal a Gozsdu-udvarra nyíló nagy ablakaival, 
a régi sörös címkékkel kitapasztott bárpult,  
a lépcsõvel szemközti ikonikus fekete-fehér  
fotó és a tarka székek adta vintage jelleget jól 
ellenpontozza a padlótól a plafonig minden-
hol fekete alapon fehér vonalgrafika, amely-
nek dinamikája egyrészt összefogja, más-
részt feszültséget is ad az alapvetõen kicsi 
térnek. A további designelemekkel, a karakte-
res világítással kiegészülve az egész legény-
lakásosan közösségi érzetet kelt, és ebben  
a – logótól eltekintve – keresetlen hangulatban 
igazán üdítõ a vizuálison túli, maga a sörök  
adta élmény is.

Egy tengertõl elzárt ország közepén halét-
terembõl sosem lehet elég.  Ha a halak mel-
lett a designért is lelkesedhetünk, akkor  
szinte már páratlan élményhez juthatunk. 

Fotó: Imre Barnabás

Fotó: Imre Barnabás

léh t  Kézm ves söröz  
a gozsdu-udvarban

Bigfish az Andrássy úton

A Minusplus csapatának ez sikerült, oldott 
és fesztelen tengeri hangulatot loptak be  
Budapest elegáns sugárútjára. Belépünk és 
azonnal megragad: magától értedõen oda-

megyünk az utcával párhuzamosan futó pult-
hoz, ahol ahogy rábökünk a jégágyon vára-
kozó halak egyikére, már sütik is a másik 
szárnyban kialakított látványkonyhában, 
aztán ugyanígy sétálgatva válogathatunk  
a borokból is. Kulináris utazásunkhoz a 
keret: hatalmas belmagasság, L-alakú tér, 
szinte csupasz falak, piaci és raktár karak-
terre egyszerre építõ fa és fém megoldások.  
Az így létrejött világosbarna-fehér-szürke-
fekete tónushoz a további színeket csak a kék 
székek és a deszkapolcokra kirakott borok  
tarka címkéi adják. A lazán belógatott lám-
pák és táblák illetve a piktogramok és  
a tipográfia további játékosságot visznek  
a térbe. Szerethetõ, trendi és kellemes, de 
csak a halért idejönni is érdemes.

designlokátor
KAPlár F. KrisztinA



HároM szín: KéK.FeHér.Piros

Adott a Király utca és a Gozsdu-udvar sarka 
és a francia kötõdés. Ebbõl, ami kijött úgy tri-
kolór, hogy van benne kiskolor és nagykolor. 
Freestyler a csapat és a hangulat is az.  
A több korábbi hely összenyitásából létrejött 
tér meglepõen nagy. A kolorral a Szendrõ-
Pataricza tervezõpáros újabb kozmopoli-
ta szórakozóhellyel gazdagította a fõvárost, 
sõt annak kulturális életét is. Hiszen a kolor, 
a kultúraszeretõ tulajdonosnak köszönhe-
tõen – afféle ernyõként – számos közösségi- 
kulturális projektnek illetve egy filmklubnak is 
teret ad. Designban a Király utcából nyíló ún. 
„nagykolor” adja meg a felütést. A nevéhez 
illõen színes, a mûfajnak megfelelõen induszt-
riális, pörgõs összhatású teret egyedi beren-
dezések, ide tervezett karakteres világítótes-
tek, éjszaka pedig figurális neonok uralják. 
Ennek folytatása a „kiskolor”, amelynek hosz-
szanti terében van étel- és italpult is, és ahon-
nan nyáron a Gozsdu-udvarra a terasz nyílik. 
A végén vaslépcsõ vezet a lenti egységbe, 
ahol tisztán ipari formák uralják a teret.  

kolor bár a Király utcában

Mit is jelent a Custom Light?
Szabó Zsolt és a 3F Project Lighting Design, valamint a mi építész stúdiónk 
(81font architecture/design) két és fél éve határozta el, hogy Custom Light 
munkacímen létrehoz egy új formációt. Gyakorlatilag az összes közös mun-
kánkban, a Doboz, a Trafiq, vagy legutóbb a kolor belsõépítészeti és világí-
tástervezési munkálatainál is ezt a koncepciót próbáltuk ki a gyakorlatban.
Az az elképzelésünk, hogy rövid idõn belül a sikeresnek bizonyult koncepciót 
saját arculattal, bemutatóteremmel rendelkezõ márkává fejlesszük.
Egy olyan világítótesteket gyártó és tervezõ céget szeretnénk felépíteni, ami 
alkalmas egyedi igények kiszolgálására, legyen szó bármilyen építészeti  
vagy belsõépítészeti projektrõl, kollégáink lámpa terveit megvalósítva. Akár 
egyetlen skicc alapján olyan mûködõ termékeket tudunk fejleszteni, amely  
a megrendelõ és tervezõ számára is megfelelõek. Továbbiakban arra is törek-
szünk, hogy formatervezõkkel, iparmûvészekkel közösen olyan elképzelések 
valósulhassak meg, amelyekbõl bemutatható mintakollekció készíthetõ. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy az egész elképzelés hátterében elsõsorban nem 
az anyagi megtérülés áll, hanem az, hogy mindez olyan interdiszciplináris 
együttmûködést teremt, amely minden kreatív ember számára fontos. Másfelõl 
az elmúlt években azt tapasztaltuk a megrendelõi oldalon, hogy habár esz-
tétikailag top megoldásokat igényelnek, jelenleg idehaza a nemzetközi top-
design márkák árai azonban kigazdálkodhatatlanok. Erre az ellentmondásra 
próbál választ adni a Custom Light. Nagyságrendileg harminc különféle lám-
pát terveztünk és kiviteleztünk közösen az elmúlt idõszakban, úgy érezzük, 
elég tapasztalatunk van abban, hogy mi az ami még megfizethetõ, de eszté-
tikai szempontból kompromisszummentes megoldást jelent.

A tánctér csupasz falai és pillérei, a követ-
kezetesen három színben tartott falgrafikák 
és az itteni bárpult mind egy letisztultabb 
regisztert követnek. Innen nyílik a jóval vilá-
gosabb, kulturális programokat befogadó, 
gyárcsarnok jellegû terem is. A teljes vizuá-
lis koncepció és anyaghasználat átütõen friss 
és fiatalos. Az eredeti, minden manírtól men-
tes hely koncepcióját a teljes arculat leköveti.  
Ezt a célt és a már említett és elvitathatalan 
világfi karaktert a kolor piktogramrendszere 
összegzi legjobban, amelynek formája és 
tipója is az egész világot bejáró, aztán sok-
szor bõröndökön landoló banáncímkékre  
emlékeztet. Az itt létrejött, igazi közösségi  
téren érezhetõ, hogy tulajdonosa együtt él 
vele és ennek eredményeként idõrõl idõre 
újabb szellemi sziporkákkal gazdagítja. Sõt 
a pillanatnyi hangulatot is azonnal le tudja 
követni, hisz egy telefonról a teljes világítást 
az aktuális igényekhez tudja igazítani. A jól 
átgondolt profil nyitás óta bizonyít és egyben 
ez a biztos jövõ záloga is.

A 3F Project lighting design és a 81font architecture/design együttm ködésér l 
szendr  Péter építésszel beszélgettünk

Az éjszaka fényei

Fotó: Batár Zsolt
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Mondanál a koncepció mûködésére egy konkrét példát?
Egyik legutóbbi projektünk, a Gozsdu-udvar Király utcai torkolatánál megnyílt 
kolor. A kolornál egy komplett márkát építettünk fel, nem csupán csak egy  
szórakozóhelyet. Már a megnyitó elõtt tudtuk, hogy kiket fog megszólítani  
a fizikai tér, mert már a projekt indulásánál találkoztunk a leendõ közönsé-
günkkel. Négy hónap elõkészítési, tervezési munka után már megvolt a név, 
az arculat, a logó, ami nagyon tiszta helyzetet teremtett. Végül az alapos 
elõkészítéssel együtt majd egy évig tartott a tervezési és kivitelezési folyamat.    
Visszatérve a Custom Light koncepcióra. A világítástervezés ebben a mûfaj-
ban talán a leglátványosabb. Az együttmûködésben mi a kreatív szerepet  
töltöttük be, míg a 3F munkatársai a technikai hátteret nyújtották, illetve  
a gyárthatóságot optimalizálták.
Fontos kérdés, hogy melyik részt hogyan kell megvilágítani úgy, hogy egyszer-
re legyen alkalmas délelõtti vendégtérnek, ugyanakkor megfeleljen a délutáni, 
éjszakai mûködésnek is. A helyen folyamatosan változik a fény. A kolor eseté-
ben például minden egyes világítótest fényereje szabályozható, ezt a felada-
tot egy iPhone-ról, iPadrõl vezérelhetõ rendszer látja el.
A nyitás pillanatától kezdve, a takarítófényen keresztül a háromféle „buli”-
verzióig körülbelül háromóránként folyamatosan változik a világítási program 
ennek a software-nek köszönhetõen. Tudatos, összehangolt tervezés eredmé-
nye például, hogy a bárpulton elegendõ, de ne túl intenzív legyen a fény, és 
az tényleg csak a munkafelületet világítsa meg. Ha valahol rossz a világítás, 
azt azonnal ki lehet szúrni. Ha nem jók a fények, akkor szinte menthetetlen  
a dolog, lehet bármilyen jó egyébként a design. 

Ezért minden tervetek egyedi, vagy van valamiféle közös nevezõ?
Ebben a tervezési, kivitelezési folyamatban a rutin sokat számít. Az alap  
funkcionális fények, folyosók megvilágítása, a reflektált fények, a színes 
fények, az italdisplay megvilágítása képez egyfajta alapot. Erre van egy 
receptünk. Egy jól mûködõ szisztémánk, amit a különféle helyek tervezése 

Fotó: Batár Zsolt

Fotó: Pintér Leó



során tapasztaltunk ki. Ezzel párhuzamosan dolgozzuk ki a designt, a komp-
lett arculatot, belsõépítészeti koncepciót. Végül tehát a belsõépítészettel pár-
huzamosan fejlõdik az, hogy a világítótest milyen formát kap. A kolorban 
törekedtünk arra, hogy az összes világítótest saját fejlesztés, saját gyártás 
legyen. Amit külön kiemelnék, az a mellékhelyiségekben, illetve a teljes pince- 
szinten megjelenõ spiro-csövekben vezetékezett, befúvókba szerelt halogén 
világítótestek. Gyakorlatilag a gépészeti szerelvényeket használtuk fel a rend-
szer alapszöveteként. Mindvégig törekedtünk arra, hogy az eredeti architek-
túrát megõrizzük, ezért nagy részben additív elemekkel operáltunk.
Ugyancsak egyedi megoldás a Gozsdu-udvarral párhuzamos térben a kivá-
gott kartoncsõ-lámpák alkalmazása, amelyekben wolfram-szálas izzók adják 
a fényt. Végül megemlíteném az elsõ térben látható „bekeretezett” ipari lám-
pákat, ezek olyan térdomok melyek 360 fokban elfordíthatóak, bármelyik 
oldalukon stabilan fekszenek, így a megvilágítás iránya tetszõlegesen változ-
tatható.
Erre a mûfajra jellemzõ egy természetes evolúció révén létrejött design-nyelv. 
Ráadásul, ha megnézed Magyarország általános vizuális kultúráját, akkor 
szinte megfejthetetlen, hogy a Belvárosban, a hetedik kerületben megta-
pasztalható kreativitás, amelyre a sokat látott külföldiek is azt mondják hogy 
WOW, honnan is fakad. A tulajdonosok érzik a versenyt, és a növekvõ  
elvárásokat a vizuális igények terén. Kreatív belsõépítészek, világítási szak-
emberek, kivitelezõk, designerek nélkül ebben a versenyben ma már nehéz-
kés részt venni. (x)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/E.
Tel./Fax: 06 1 461 0225 · info@3fproject.hu · www.3fproject.hu

…Minden, AMi Beton.
A mai világban, ahol a költségmegtakarí-
tás és a szûk határidõ a döntõ szempont,  
a Beton-Dekor Kft. által nyújtott bontás nél-
küli burkolási technológiák kiváló lehetõséget 
nyújtanak Önnek és vállalkozásának. Legyen 
szó aljzatról, falról, vagy akár bútorról az 

amerikai termékeinknek köszönhetõen rövid 
idõn belül betonhatásúvá tudjuk változtatni. 

A tengerentúlon szerzett 8 éves szakmai  
tapasztalatok után 2007-ben alapítottuk cé- 
günket a Beton-Dekor Kft.-t, mely 100%-ban 
magyar tulajdonú, dinamikusan fejlõdõ cég. 
Célkitûzésünk, hogy a magas színvonalon 
elvégzett munkáink eredményeként az Ön  
otthona, környezete egyedi, hangulatos és 
minden igényt kielégítõ burkolatot kapjon.  
Fõ profilunk az USA-ban már évtizedek 
óta bevezetett és közkedvelt fal- és padló-
burkoló bevonatok alkalmazása, amelyek 
már meglévõ, töredezett és régi burkolatok  
felújítására vagy új burkolatok készítésére 
szolgálnak. Felhasználásuk sokrétû, egya- 
ránt alkalmazhatók bel- és kültéren, MDF- és 
bútorlapokon is, pl.: pultok, asztalok bevoná-
sához, kocsibeállók, lépcsõ-házak, folyosók, 
homlokzatok, lábazatok, faldekorációk, lakó-
terek, medencék körüli burkolatok, teraszok, 
üzletek, irodák, iskolák, mûemlék és közintéz-
mények, éttermek fal- és járófelületeinek kiala-
kításához.

Eddigi fõbb referenciáink: 
– WestEnd Nike szaküzlet
– kolor Bár
– a Bazilikánál lévõ Starbuck’s 

– Zizi Bár (fal, padló, asztalbevonat)
– Rio (asztalok)
– Ópusztaszeri Nemzeti Park Szeri Csárda
– Veresegyháza Trattoria al Forno olasz  

Étterem & Pizzéria
– Rákóczi téri 4-es metró állomás látszóbeton 

fala
– Golgota Keresztény Gyülekezet székhely-

ének aljzata 
– Tiszaszõlõs-Szõlõszem Farm és Termál 

Strandfürdõ
– Balatonboglári Platán Strand (x)

Beton-Dekor Kft.
Mobil: 0620-2986-937
Telefon: 0612-339-869
E-mail: mail@betondekor.hu
Web: www.betondekor.hu
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Fotó: Pintér Leó

Fotó: Pintér Leó
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Szentpéteri Márton beszélgetett Anne Massonnal (chevalier/masson)  

és Freek Persynnel (51N4E) a Moholy-Nagy M vészeti Egyetemen

Id södési forradalom

A MOME idEi tAvAszi kurzushEténEk nAgy AttrAkciójA vOlt A vEzEtõ bElgA tErvEzõstúdiók – Az 51n4E és A chEvAliEr/

MAssOn – részvétElévEl MEgrEndEzEtt intErdEsign wOrkshOp, AMElynEk A szErvEzõk Az AgEing rEvOlutiOn cíMEt 

Adták. A kurzus A téMábAn MEgszOkOtt közhElyEkEt félrEtévE Az idõsödésbEn nEM A gOndOk sOkAságát láttA, hAnEM 

Az idõsEk élEtét fOrrAdAlMAsító lEhEtõségEkEt kErEstE. Az érintEttEk A kurzus AlApötlEtét Még 2012-bEn, Az Aktív 

idõsödés és A nEMzEdékEk közötti szOlidAritás EurópAi événEk jEgyébEn válAsztOtták.

Hogyan értelmezitek az „idõsödési forradalom” (ageing revolution) fogal-
mát?
AM: Nem gondolom, hogy ez pusztán egy olyan jelszó volna, amelyik a tár-
sadalmainkat sújtó demográfiai katasztrófára utal. A workshop címét – amelyet 
nem én, hanem ti választottatok Freek-kel még Brüsszelben – úgy értelmezem, 
hogy az elsõsorban közösen megkérdõjelezendõ és megvizsgálandó kihívá-
sokra utal, mégpedig nem szokványos, pragmatikus értelemben, hanem jóval 
inkább a szenzitív, sokoldalú megközelítések keresésének összefüggésében. 
Egy ötnapos workshopon nyilvánvalóan nem lehet tényleges megoldásokat kita-
lálni és kidolgozni ilyen fajsúlyú ügyekben. Minket sokkal inkább az érdekelt, 
hogyan tudunk a diákokkal mélyebbre hatolni a kérdés megértésében, vajon 
mit is jelent az idõsödés az európai társadalom számára. Kézzelfogható,  
kifejezõ és éppen ezért érzékeny eszközökkel kísérletezünk ennek érdekében.  
Az idõsödést így nem valami passzív, hanem sokkal inkább egy aktív, lehetõ-
ségekkel teli, öntevékeny folyamatként láttatjuk.

Figyelemreméltó, ahogy az eredetileg inkább negatív töltetû fogalmat krea-
tív félreolvasásotokkal pozitívvá tettétek, s az idõsödésben nem a gondokat, 
hanem a lehetõségek kiaknázását látjátok izgalmasnak!
FP: Tudatosan kétértelmû, ahogy az idõsbödési forradalom fogalmát használ-
juk! Egyfelõl természetesen az Európában aggasztó demográfiai változásokra  
és az egyre növekvõ generációs feszültségekre utalunk, illetve arra a tényre, 
hogy várható életkorunk érdemben növekedett meg az elmúlt évtizedekben, s 
hosszabb ideig élünk immár, mint korábban valaha is. Ha nem aknázzuk ki  
az ebben rejlõ lehetõségeket, akkor természetesen valódi demográfiai katasztró-
fával nézünk szembe elõbb-utóbb. Ám az idõsödést természetesen nem csak 
gondként, hanem sokkal inkább lehetõségek sokaságaként is láthatjuk. Másfelõl 
azonban módszertani jelentése is van számunkra a forradalom kifejezésének. 
Szerintünk már a kérdés meghatározása is feladata a tervezõnek, aki immár 

nem elõre meghatározott problémák megoldója, s elõre adott feladatok végre- 
hajtója, hanem maga is aktívan vesz részt a feladatok feltérképezésében és 
meghatározásában. A tervezés tehát nem a megrendelõtõl elõre meghatáro-
zott program jegyében fut, hanem a tervezõi kutatás (design research) során 
fogalmazódik meg a tényleges projekt maga. A tervezés tehát bizonyos érte-
lemben a helyes kérdések megtalálását jelenti számunkra, s ezért dolgoztunk ki 
erre a workshopra egy olyan módszertant, amelyik elsõ sorban azzal törõdik, 

Domestic Snake (2006) / Chevalier-Masson – Fotó: Lise Duclaux
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hogy kezdetben fõként csak érzékeljük a problémákat, s ne egybõl meghatároz-
zuk azokat; s amelyik igyekszik minél több irányból megközelíteni egy problé-
makört, s ennek érdekében minél több forrásból törekszik információszerzésre. 
Úgy véljük, hogy ha nem ezt a lehetõségekre nyitott, a tervezõt a problémákkal 
szó szerint testközelbe hozó módszert követjük, akkor nem teszünk semmi mást, 
minthogy pusztán már meglévõ megoldások újragyártásával hozunk létre  
sokszor tulajdonképpen szükségtelen termékeket. Ez a módszer lehetõséget 
ad tehát valóban új dolgok kitalálására, még ha azok gyakran végtelenül 
egyszerûek is. Mindez természetesen minden tervezõ munkájára igaz, így  
az építészére és a textiltervezõére, illetve a terméktervezõére is. Az 51N4E-ben  
volt már számos munkánk, ahol efféle módszert alkalmaztunk, s arra jöttünk rá,  
hogy a megrendelõktõl származó elõítéletek és prekoncepciók, amelyekkel  
dolgoznunk kellett, igen gyakran korlátozták az esélyét annak, hogy valami  
igazán értékeset teremtsünk. A szociális építészeti projektjeinkben – így a ne- 
velei idõsek otthonában (OCMW Nevele) is például – a munkánk fele arról 
szólt, hogyan semmisítsük meg az elõre adott elvárásokat, hogyan írjuk újra  
a design briefet annak érdekében, hogy megszabadulhassunk a témában 
ismerõs beidegzõdésektõl.

Mindannyian tudjuk, hogy a tervezõ csak egy szereplõje annak a társ-
szerzõi folyamatnak, amelyik egy termék létrejöttét, vagy egy épület  
elkészültét biztosítja. Hogyan tudjátok ebben az összefüggésben meg-
határozni a tervezõ felelõs szerepét?
FP: Mindent onnan kell kezdenünk, hogy a designkultúrát nem csupán a ter-
vezõk felelõssége határozza meg. A benyomások megosztása és formálása – 
módszerünk egyik sarokpillére – is éppen azt nyomatékosítja, hogy a tervezõi 
folyamatok messze nem pusztán a tervezõk kompetenciaköreit fedik le. Min-
denkit be kell vonni ebbe a folyamatba, akit csak érinthet az. Mint építész,  
úgy szoktam mindezt megfogalmazni, hogy a klienseket éppúgy be kell vonni  
a tervezõi folyamatba, ahogyan az építészek vesznek részt abban. Ha nem 
csupán megoldásokról beszélünk, hanem a kérdések közös meghatározásáról, 
akkor megteremthetõ egy olyan közös platform, amelybe minden érintett bevon-
ható, s ahol végsõ soron együtt tervezünk, ám ki-ki a maga dolgát teszi ugyan-
akkor.

Mit tesztek akkor, ha a megrendelõk nem kellõen designtudatosak? Ha  
nem hajlandóak elfogadni a módszereteket? Hogyan tudjátok tanítani  
a klienseket?
FP: A kérdés kultúrafüggõ. A kulturális különbség elsõsorban a tárgyalási stílus-
ban fedezhetõ fel. Ahogy haladsz északabbra, úgy egyre inkább azt látod, 
hogy az ügyfeleid kérdeznek, és a kérdéseik alapján építik fel érvrendszerüket. 
Míg ahogy egyre délebbre jutsz, úgy egyre inkább azzal szembesülsz – ahogy 
mi például Albániában –, hogy egy potentát tesz le valamit az asztalra, s azzal 
szemben kell minél hathatósabb és erõsebb érvrendszert felépítened, ha célba  
kívánsz jutni. Nagyon más ez a két stílus, de a végén ugyanoda lehet eljutni 
paradox módon, ha ügyes az ember. Tiranában például – a Szkander bég tér 
és a TID-torony esetében – mi is nagyon határozott elképzelésekkel bírtunk kez-
detben, amelyekrõl fokozatosan kiderült, hogy abban a kulturális kontextusban 
nem érvényesíthetõek, s mivel a megrendelõnk igen elkötelezett és határozott 
volt, így egyenlõ felekként fokozatosan megértettük egymást, s ki tudtunk alakí-
tani egy közös módszertant, amelyik immár figyelmezett arra, hogy milyen tech-
nológiai megoldások reálisak abban az országban.

Apropó, hogyan kerültetek Albániába?
FP: Ez egyértelmûen Tirana akkori polgármesterének – Edi Ramának – volt 
köszönhetõ, aki markáns módon kívánta megváltoztatni az albán fõváros arcu-
latát, határozottan nyitottabbá téve azt a nagyvilág felé, s ehhez kezdetben 
nemzetközi rangú képzõmûvészeket, majd építészeket hívott a városba. Koránt-
sem mi voltunk tehát ott az egyedüli nyugati építészek, ám mindenképpen azok 
közül valóak vagyunk, akik sikeres kapcsolatokat építettek ki helyiekkel. A nagy 
léptékû munkákkal kapcsolatban tehát a lényeg, hogy mindig szükséged van 
valakire, aki rendelkezik vízióval. Az pedig egy meglehetõsen téves elképzelés, 
hogy ez a valaki minden körülmények között a tervezõ.

AM: Itt kanyarodhatunk vissza mindahhoz, amit Freek a workshopon alkalma-
zott módszerrõl, és általában a közös tervezési stílusunkról mondott: a tervezõ 
nem elõre meghatározott feladatokat hajt végre, nem feltétlenül elõzetesen meg-
kötött feltételeknek felel meg, hanem kérdez, s a kérdései nyomán újraértelmezi 
a megrendelõktõl leírt helyzetet.

A tervezés kutatás voltára utaltok, ha jól értem.
FP: Igen, ám ebben az a különösen érdekes, ahogy a tervezõk a vizualitás 
nyelvével játszanak, s nem pedig csak beszélgetnek. A beszéd egy bizonyos 
értelemben lezár, a diszkurzív meghatározás határok közé szoríthatja a tervezõi 
folyamatban résztvevõket. A rajzok, vagy az egyszerû modellek azért is haté-
konyabbak sokszor, mert félreérthetõek, vagy sokféleképpen értelmezhetõek. 
Gyakran abból születnek a legjobb eredmények, amikor a megrendelõink  
kreatívan értik félre, vagy értik újra, amit lerajzoltunk, megfestettük, vagy aminek  
elkészítettünk valamiféle kis makettjét. Ha bevonod a megrendelõidet, vagy  
azokat, akik késõbb a munkád gyümölcsét élvezik majd, akkor játékos módon, 
közösen tervezhetõ a projekt, s ebben nagy szerepe van annak, ahogyan  
a megrendelõ, vagy a leendõ felhasználók értelmezik a mi munkánkat. Éppen 
attól hasznos a jelenlétük, hogy nem építészként, vagy terméktervezõként vesz-
nek részt a tervezésben.
AM: Így kerültünk egyébként mi – a chevalier/masson és az 51N4E –  
is kapcsolatba. Freek-ék már jóideje dolgoztak együtt megrendelõjükkel  
az Arteconomy keretében egy projektrészleten, de nem találták meg az igazán 
megfelelõ megoldást. Mivel Brüsszel kisváros, egymásba botlottunk. Freek ismer-
te a munkáinkat, humorosnak, szokatlannak és eredetinek találta azokat, s ezek 
ismeretében gondolt arra, hogy segíthetünk nekik, ha belépünk a közös kutatás-
ba. Innentõl kezdve már nem csak õk és a megrendelõik, hanem mi is együtt 
dolgoztunk a legjobb megoldás megtalálásán, s ez lett végül a Lichtbed, amit 
ide is elhoztunk az egyetemi kiállításunkra, s amelyrõl nyilvános elõadásunkon  
is hosszasan beszéltünk tegnap.

Arteconomy-projekt (privátház-átalakítás, 2009) / 51N4E – Fotó: Ake Eson Lindman
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TID-torony, irodaépület kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységekkel / Tirana (Albánia, 2010) / 
51N4E – Fotó: Filip Dujardin 

A TID-torony homlokzatának részlete és az épület környezete – Fotó: Filip Dujardin



A különféle egyetemi szakok akkreditációs követelményrendszere megnehe-
zíti az inter- vagy akár poszt-diszciplináris szemlélet kibontakozását, már-
pedig ez nélkülözhetetlen a tõletek emlegetett befogadó tervezõi gyakorlat-
hoz. Hogyan lehet ilyen körülmények között az oktatást életszerûbbé tenni?
AM: Azzal, hogy cselekszünk. Például olyan interdesign jellegû workshopokat 
szervezünk, mint ez a mostani is a MOME-n. Brüsszelben hasonlóak a gondja-
ink. A mi intézményeink struktúrája sem kifejezetten korszerû. Ugyanakkor nem 
lehet mindent intézményesíteni formális értelemben, s nem is kell feltétlenül.  
Sokkal fontosabbak a személyes affinitások, az informális szakmai kapcsolatok.  
Amíg egy intézmény biztosítja a hasonlóan gondolkodók, vagy az együttes 
másként gondolkodást inspirálónak tartó szakemberek együttmûködését, addig 
majdnem teljesen mindegy, milyen struktúrában zajlik a hétköznapi oktatás 
bürokráciája. Persze a rossz struktúra igen gyakran bénító erõvel bírhat,  
s korlátozhatja a tanárok közötti, tanszékközi, intézetközi, vagy egyetemközi  
együttmûködéseket. A lényeg azonban, hogy amikor interdiszciplinaritásról, 
interdesignról beszélünk, nem arról van szó, hogy integrálnunk kell a diszciplí-
nákat! Sokkal inkább közös témákon kell dolgoznunk. Elég tehát közös témákról 
eszmét cserélni, közös témákban ügyködni. Ebben a formában a diszciplínák 
közötti párbeszéd nagyon is természetes lesz, ahogy ez a mostani workshopon 
is jól látható: gyakran egyáltalán nem mondható el, melyik diák milyen szakról 
is jött, pedig delegáltatok tervezõgrafikust, média designert, animációtervezõt, 
építészt, formatervezõt, textiltervezõt, fotóst, és designelméleti hallgatókat is.

Ez volt a közös célunk a workshoppal.
FP: Így van! Nem az integráció a jó szó, hanem az együttmûködés. A szövés  
strukturális aspektusai egy építész számára is érthetõek és inspirálóak például,  
nem csupán egy textiltervezõ számára, de egészen biztos, hogy egy grafikust,  
vagy egy fotóst is foglalkoztatnak az efféle kérdések, nem is beszélve a forma-
tervezõkrõl. Az építészet és a film között is izgalmasak a párhuzamok, például 
a szekvenciák terén.

Ez felvetheti a ma ismét igen népszerû narratív design, illetve a storytelling 
kérdését is. Hogyan kötõdik a ti, számos tudást és kompetenciát mozgósító 
módszeretek ehhez a világhoz?
FP: Amikor az építészeti, vagy a filmbeli narrációról beszélek, akkor azt nem 
szükségszerûen úgy értem, hogy az építészet, vagy a film történeteket mesél el, 
s azoknak eleje, közepe és vége van. Arról van inkább nemes egyszerûséggel 
szó, hogy egy képet, egy másik megelõz, egy másik meg követ, s ezeknek  
így aztán van valami vizuális értelemben vett közük van egymáshoz. Ennek  
az építészetben is nagy a jelentõsége, ahogy a térrõl kialakuló benyomásaink, 
képeink egymásra épülnek szekvenciákban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
az építészet, az épületek történeteket mesélnének el. Eszményi értelemben  
biztosan nem teszik ezt.

A narráció tehát nem inherens része a tervezett környezetnek fizikai érte-
lemben, hanem az a környezetformáló szubjektum és a szubjektumalakító 
környezet interakciójában keresendõ, avagy a környezethez kapcsolt törté-
netekben. Ti követitek az elkészült munkáitok sorsát?
FP: Érdekes módon a klienseink fele késõbb a munkatársunkká lett az utóbbi 
idõben. Az egyik például tanácsadónk lett, és a cégszervezésben segít, egy 
másik pedig a kapcsolatépítésben, persze nem hagyományos módon, hanem 
olyan partnerek felkutatásában érdekelt, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak 
a tervezésrõl. A volt kliensektõl érkezõ visszajelzés ilyen értelemben tehát szinte 
teljesen folyamatos.
AM: Ez ránk is igaz. Persze egészen más egy kis léptékû, ám szerte a világban 
fellelhetõ termékeket tervezõ cég megítélése ebbõl a szempontból is, mint egy 
építészeti irodáé. Számos régi kliensemet ismerem ma is, és ismerem a tõlünk 
tervezett tárgyakhoz kötõdõ meséiket is, mert igen gyakran elmondják nekünk 
azokat. Így jól látjuk, hogy a kreatív fogyasztó milyen határozott szerepet játszik 
a tervezõi folyamatban jóval azután is, hogy mi már végleg kiadtuk a terméket 
a kezünkbõl.

Az interjú a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem és a Flamand Képviselet támoga-
tásával készült.
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Hooks (2010) / Chevalier-Masson – Fotó: Lise Duclaux

Lichtbed (2010) / a 51N4E a Chevalier-Masson és Julie Van den Broucke 
együttmûködésében – Fotó: Filip Dujardin
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portfólió

In Process

Az olasz SFUSO designereket tömörítõ kol-
lektíva az idei milánói bútorvásár szatelit-
eseményeinek egyik legérdekesebb kiállítását 
hozta össze. A Retrobottega címmel megren-
dezett tárlat anyaga Észak-Itália ipari nobili-
tása, a Ferramenta cég pályázatára és üzleté-
ben állt össze. Egyedi karakterû, természetes 
anyagokból, kézmûves technikákkal kivitele-
zett tárgyak, mûvészi installációk elkészítésé-
re invitált a pályázat, s a kiválogatott nemzet-
közi gyûjteményben egy magyar stúdió, az 
Architecture Uncomfortable Workshop (AUW) 
három munkáját (Gyapjú szék, Színezett lám-
pa, Tölgy X) is megtalálhattuk. E történet fontos 
adaléka, hogy az AUW volt az egyetlen kiál-
lító, akit a SFUSO közvetlenül hívott meg, miu-
tán a Designboom és utóbb a Domus online 
szintén leközölte néhány munkájukat. S írá-
sunk megszületése idején érkezett a hír, hogy 
a Rönk szék címû munkájuk elnyerte a Core77 
design magazin idei design díjának DIY-
kategóriás közönségdíját – sikerükhöz ezúton 
is gratulálunk! 

Az AUW stúdió munkáiról 

Szöveg: 
Molnár Szilvia 
Fotó: 
Dutkai Dániel, 
Mladin Bence, 
Czitrovszky 
Balázs

A Warming Huts 2012 pályázatra szánt Gyapjú ház szerkezete, ideája sámliban elõadva (személyes kedvencem)

Idén, Nagykovácsiban, afféle tavaszünnepre készült el a Tavaszi Szél háza, amiben a ház nem a természeti  
hatások ellen védelmet nyújtó menedék, hanem éppen ellenkezõleg, a szelet befogadja, lényegében a szél kelti életre
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Itthon ez idáig kevés publicitást kapott  
a 2009-ben, öt ifjú építész – Boronkay Péter, 
Ghyczy Dénes Emil, Szabados Karolina,  
Szederkényi József és Szederkényi Lukács – 
alapította AUW. Jórészt nyers alapanyagok-
kal – fával, textillel – dolgoznak, projektjeik  
a szobrászat, a hétköznapi tárgyalkotás,  
építészet/építés határterületén születnek. 
Mûfajilag talán leginkább a folyamatmûvé-
szethez köthetõk, hiszen létrehozásukhoz 
kevés és csekély mértékben feldolgozott alap-
anyag és minimális beavatkozás szükségelte-
tik, azonban a  látvány mögött, a funkción  
túl az adott tárgy, épület „rögzíti, magán vi- 
seli” mindazokat az eseményeket, amelyek  
megestek vele.

A Warming Huts 2012 nemzetközi mûvészeti-építészeti pályázatra tervezett és kivitelezett kis alapterületû  
Gyapjú ház esetében a gyapjú nem másodrangú építõanyagként jelenik meg, hanem a népi tárgykultúrából  

ismert szénaszárító szerkezetre (mint falra) felhordva megtartotta az anyagra jellemzõ puhaságot,  
melegséget sugárzó, egyúttal kócos megjelenését. Itt éppen a belsõ tere látható

Tölgyfából készült a Rönk szék kerti bútor, jó idõben kétféleképpen  
nyitható, téli állásban teljesen zárt, újra rönkformát fesz fel (2012)

Három részre vágott tölgyfa-padlólapból állítható össze 
a Tölgy X vendég sámli. Használaton kívül szétszedve, 

fali vaskonzolon tárolható (2012)

Méretre vágott, egyik oldalán méhviasz zsírkrétával színezett fenyõlapok, illetve pár csavar, s máris kész a Színezett lámpa,  
amely a méhviaszolt felületek miatt színes fényt ad (2012)
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Raindance Select 300 
fejzuhany

Hansgrohe
www.hansgrohe.hu

A 300 mm hosszú, téglalap alakú  
„soft cube” dizájnnal felruházott 
Raindance Select E 300 3jet fejzuhany 
fürdõszobájának stílusos és karakteres  
része lesz. Válasszon gombnyomással  
a háromféle Rain, RainAir és RainStream 
vízsugár közül, azt amelyikhez éppen  
kedve van.Különlegessége, hogy a tárcsát 
eltávolíthatjuk a csatlakozóról, így akár  
a mosogatógépben is tisztíthatjuk.
Design: Phoenix Design
Funkció: fejzuhany
Anyag: galvanizált mûanyag
Ár: 189 800 Ft

Raindance Select ShoweRpipe
Hansgrohe

www.hansgrohe.hu

A Raindance Select S 240 showerpipe 
igazán kényelmes zuhanyélményt nyújt 
használói számára. Egyszerûen a Select 
gomb segítségével választhat a kerek,  
240 mm átmérõjû fejzuhany Rain és RainAir 
vízsugara közül. Hogy fokozzuk a kényel-
met, a showerpipe 460 mm zuhanykarja  
elforgatható és a zuhanytartó magassága 
is állítható. Más színû szanitert szeretne? 
Válassza showerpipe-unkat fehér színben, 
ahol a fejzuhany és a kézizuhany zuhany-
tárcsájának színe nem króm, hanem fehér 
színnel dobja fel fürdõszobájának stílusát. 
Design: Phoenix Design
Funkció: showerpipe zuhanyzóhoz
Anyag: rézöntvény
Ár: 233 600 Ft

Myto chaiR
Plank

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

Technológia és design kéz a kézben.  
A rakásolható Myto széket Konstantin  
Grcic tervezte az olasz Plank számára.  
A Myto az elsõ olyan polikarbonát  
szék, mely egyetlen elembõl áll, és nem  
alkalmaz szálerõsítést. A tervezõ a BASF 
által kifejlesztett poliuretán alapú folyékony 
mûanyagot alkalmazta, mely lehetõséget 
biztosít egy ilyen innovatív design formába 
öntéséhez. 
Funkció: szék
Anyag: BASF Ultradur® High Speed mûanyag
Ár: 74 300 Ft

MiuRa Stool
Plank

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A Plank 2005-ben mutatta be Konstantin  
Grcic remekét, a Miura bárszéket.  
Az ülõalkalmatosság azóta már design-
klasszikusnak számít, a megerõsített 
polipropilénbõl készült lecsupaszított  
formavilág a gyártó védjegyévé vált.  
A Miura Stool hét színben rendelhetõ,  
kültéri felhasználásra is alkalmas, 
ergonomikus ülõfelületének és  
81 centiméteres ülõmagasságának 
köszönhetõen igazán komfortos.
Funkció: bárszék
Anyag: polipropilén
Ár: 62 870 Ft

trafik

Bazil 126
Delta Light 

Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A The Lighting Bible 10 katalógussal pár- 
huzamosan több új terméket is bemutatott  
a Delta Light. A Bazil kandeláber több  
méretben is rendelhetõ, formája egyedi, 
funkcióját pedig maradéktalanul képes  
beölteni. A LED-es lámpatest a kialakítás 
miatt 360°-ban megvilágítja a talajszintet, 
fénye egyenletes és kellemes, melegfehér 
tónusú.
Funkció: kandeláber 
Anyag: alumínium
Ár: 202 100 Ft

the lighting BiBle 10
Delta Light 

Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

Megjelent a minimál designról ismert belga  
Delta Light új katalógusa. A The Lighting 
Bible 10 terjedelmét tekintve több mint  
ezer oldalas, melynek oka, hogy a gyártó 
termékeinek száma 4420 típusra emelkedett 
2013-ra. Mint ahogy megszokhattuk, a mos-
tani kiadás is nagyon gazdag projekt fotók-
ban, ütõs ötletekbõl és lámpatestekbõl nincs 
hiány. 
Funkció: világítástechnikai katalógus 



91

Molteni & c – MiStic  
gyeRtyataRtó/váza

www.molteni.it
Forgalmazó: Solinfo

www.solinfo.hu

Az Arik Levy által tervezett, szemet 
gyönyörködtetõ üveg kiegészítõ tökéletes 
design eleme lehet minden kortárs térnek. 
Használható gyertyatartónak vagy vázának, 
de akár egyszerre mindkettõnek is. Három 
színben készül, átlátszó, ezüst és bronz.
A tervezõ egy erdõs táj dinamikáját és  
a pyrex csövek formavilágát hozta össze  
a kétfunkciós, többszörösen díjazott kollek-
ciójával.
Funkció: gyertyataró és/vagy váza
Anyag: üveg
Ár: 146 000 Ft 

akRil felületek pRofi 
kialakítáSa

www.akrilfeluletek.com
www.epitesz.solidsurfaces.info

Az Et Surface Products Kft. a Meinbecken.com  
SRO-val karöltve mindennemû akril felület 
elkészítésével foglalkozik. A 3D-kialakítás-
tól kezdve az egyszerûbb pultok mosdók és 
recepciók akár térgörbe megvalósításáig. 
Feldolgozott anyagaink a 100% akrilkötésû 
lapok, mint amilyen a Corian, LG-Himacs, 
Samsung Staron, Kerrock, TriStone.
A kialakítható funkcionális megoldások szám-
talan lehetõséget biztosítanak a magánlaká-
sokba, közületi helységekbe, mosdókba, 
wellness és sportlétesítményekbe, oktatási  
és egészségügyi épületekbe.
Kiemelt, új terület a 3D-s homlokzati burkoló 
elemek gyártása.
Funkció: kültéri és beltéri burkolatok
Anyag: akril 
Ár: bruttó 60 000 Ft/m2-tõl

ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁS

Ruukki Hungary Kft.

2051 Biatorbágy, Erdõalja utca 1.

Tel.: (36-23) 814-700; Fax: (36-23) 814-780

E-mail: info@ruukki.com

Web: www.ruukki.hu, www.ruukkihome.hu

35. oldal

BÚTOR

Vitra bútorok magyarországi forgalmazója – Do work Kft. 

1025 Budapest, Szépvölgyi út 146.

Tel.: (36-1) 489-3860; Fax: (36-1) 212-8339 

E-mail: dowork@dowork.hu ; Web: www.dowork.hu

B3

EGYEDI BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE

Beton-Dekor Kft.

1039 Budapest, Hatvany L. utca 14.

Tel.: (36-20) 298-6937

E-mail: mail@betondekor.hu; Web: www.betondekor.hu

82. oldal

ÉPÍTÕIPARI ALAPANYAGGYÁRTÁS 

CEMENT, BETON, KAVICS

Holcim Hungária Zrt.

1037 Budapest, Montevideo utca 2/C II. lépcsõház 3. em.

9, 36. oldal

ÉPÍTÕIPAR, SZERKEZETÉPÍTÉS, FÉMLEMEZBURKOLÁS

Váz-ép Szerkezetépítõ Kft.

8000 Székesfehérvár, Fûtõház utca 22.

Tel.: (36-22) 316-174; Fax: (36-22) 500-993

E-mail: info@domiline.hu; Web: www.domiline.hu

40. oldal

ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELEZÉS

Popesz-Ép-Szer Bt.

2143 Kistarcsa, Késmárki utca 8.

Tel.: (36-1) 379-2678; Fax: (36-1) 379-2678

E-mail: iroda@popeszepszer.hu; Web: www.popeszepszer.hu

46. oldal

ÉPÍTÉSZETI ÜVEG GYÁRTÁSA

Rákosy Glass Kft.

1141 Budapest, Álmos vezér utca 55.

Tel.: (36-1) 261-0445; Fax: (36-1) 431-0468

E-mail: info@rakosyuveg.hu; Web: www.rakosyuveg.hu

51. oldal

FACILITY MANAGEMENT,  INGATLANÜZEMELTETÉS, 

PROPERTY MANAGEMENT

STRABAG Property and Facility  Services Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45/D, V. em.

Tel.: (36-1) 325-1850; Fax: (36-1) 325-1855

E-mail: info@strabag-pfs.hu; Web: www.strabag-pfs.hu

B4

GENERÁLKIVITELEZÉS

FIT-OUT International Kft.

1038 Budapest, Révész utca 25.

Tel.: (36-1) 705-8773; Fax: (36-1) 705-8776

E-mail: info@fitout.hu; Web: www.fitout.hu 

1. oldal

index
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

Jankó Faipari és Kereskedelmi Kft.

7900 Szigetvár, Damjanich utca 6.

Tel.: (36-30) 561-2841; Fax: (36-73) 510-286

E-mail: jankopeter@jankokft.hu 

Web: www.jankokft.hu

46. oldal

PARKOLÁS ÉS LIFTTECHNOLÓGIA

Dream Parking Kft.

1119 Budapest, Fehérvári út 131.

Tel.: (36-1) 205-3774; Fax: (36-1) 353-2144

E-mail: dreamparking@dreamparking.eu; Web: www.technocoop.hu

45. oldal

SZANITEREK, FÜRDÕSZOBA-FELSZERELÉSEK 

Hansgrohe Kft. 

1139 Budapest, Forgách utca 11-13. 

Tel.: (36-1) 236-9090; Fax: (36-1) 236-9098 

E-mail: info@hansgrohe.hu; Web: www.hansgrohe.hu

66. oldal

VILÁGÍTÁSTECHNIKA 

3F PROJECT Kft. 

1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/E

Tel.: (36-1) 461-0225; Fax: (36-1) 461-0226

E-mail: info@3fproject.hu; Web: www.3fproject.hu 

80-82. oldal

Delta Light, Simes termékek magyarországi 

forgalmazója – Be light Kft. 

1025 Budapest, Szépvölgyi út 146. 

Tel.: (36-1) 438-0748; Fax: (36-1) 325-6266

E-mail: belight@belight.hu; Web: www.belight.hu 

B2, 2, 89. oldal

Solinfo Lámpastúdió

1077 Budapest, Wesselényi utca 6.

Tel.: (36-1) 267-0444; Fax: (36-1) 267-0444

E-mail: info@solinfo.hu; Web: www.solinfo.hu

75. oldal

TETÕCSERÉP 

CREATON Hungary Kft

8960 Lenti, Cserépgyár utca 1.

Tel.: (36-1) 551-566, -567, -568; Fax: (36-92) 551-569

E-mail: info@creaton.hu 

51. oldal

WEB

Építészfórum

1063 Budapest, Szondi utca 76.

Tel.: (36-1) 373-0699; Fax: (36-1) 332-6647

E-mail: info@epiteszforum.hu; Web: www.epiteszforum.hu 

40. oldal

OCTOGON Online

Web: www.octogon.hu

46. oldal
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elojáték
KövetKez  lapszámunK tartalmából:

Az elmúlt két-három évben rendszeressé vált, hogy a magazin 
nagyobb válogatást készít Balaton-parti nyaralók, vagy egyéb, a régió- 
hoz kapcsolódó építészeti alkotásokból. A Balaton-felvidék, a Káli-
medence szinte minden kortárs építészeti alkotásának kritikai bemuta-
tása olvasható lapszámainkban, de a déli part legizgalmasabb házai 
is terítékre kerültek. Ezt a hagyományt idén sem törjük meg. Terveink 
szerint a tóhoz kötõdõ négy-öt kitûnõ épületet fogunk a tõlünk meg-
szokott színvonalon bemutatni.

A közelmúltban több nagyszerû szálloda is megnyílt  
Magyarországon. A következõ lapszámban ezek közül mutatunk be  
egy szegedi, egy kecskeméti, illetve két Budapesti hotelépületet.  
Ráadásul a Kempinski Hotel belsõ tereit újrafogalmazó Maria 
Katsarou Vafiadis görög építésznõvel is nagyszerû interjút készített 
munkatársnõnk.

Építészeti nagyszerûsége is hozzájárult ahhoz az örvendetes tény-
hez, hogy tavaly nyár óta rendkívüli közösségi élet zajlik a rehabilitált 
Kopaszi gáton. Már a Turányi-féle pavilonsor szinte mindegyikébe élet 
költözött. Bara Ákos tervei alapján itt alakult újjá a Rio nevû szórako-
zóhely is, Rio 2 néven.       

Nem mondható, hogy az utóbbi idõszakban elkényeztette volna  
a kortárs középületek iránt érdeklõdõket a fõváros. Éppen ezért  
a Budapest Music Center átadása különös hangsúllyal bírt. Akik jár-
tak az épület koncerttermében, éttermében, vagy könyvtárában mind-
mind elragadtatással beszéltek a ház kvalitásairól.

Fotó: Bujnovszky Tamás

Fotó: Bujnovszky Tamás

Fotó: Batár Zsolt






	borito1
	borito2
	001_3
	004_5
	006
	007
	008
	009
	010_13
	014_17
	018_21
	022_25
	026_30
	031_34
	035
	036
	037_39
	040
	041_44
	045
	046
	047_50
	051
	052_54
	055_57
	058
	059_61
	062_65
	066
	067_74
	075
	076_77
	078_82
	083_86
	087_88
	089
	090_91
	092
	borito3
	borito4

