
24 25

Kígyózó  
soroK
Mercato Metropolitano

Az Expo Milano 2015 hivatalos partnere a Mercato Metropolitano (MM),  

ennek témája a „fenntartható étel”. Az olasz szervező által  

felkért magyar tervezőcsapat, a numbernow (NNOW),  

kibővülve nemzetközi résztvevőkkel, a tematika  

mentén olyan ideiglenes teret tervezett, ami  

olcsó, gyorsan beszerezhető elemeket  

használva, modulárisan épült fel,  

könnyen átalakítható.

Építész
Fotó

LengyeL Márton

Bujnovszky taMás

Az MM-et szervező megrende-
lő 2014 december végén 
keresete meg a tervezőket, 
miután egy külföldi kiad-

ványban meglátta munkáikat. Megbeszélték  
a részleteket és Lengyel Mártonék hamarosan 
megnézték a helyszínt, amely Milánó délnyuga-
ti, Naviglio városrészében található. Beszédes 
nevű negyed (naviglio: hajó, hajóflotta), az otta-
ni mesterséges csatornák után keresztelték el, ma 
is forgalmas, életteli része a lombard városnak.  

Az ideiglenes használatra átvett terület közel 
14 ezer négyzetméteres (rajta 2000 négyzetmé-
ter alapterületű ipari épület), melyen 5 hó-
napon át üzemeltetett piacteret kellett létre- 
hozni, de a hosszú távú cél egy nemzetközi élel-
miszerbolt-hálózat kiépítése. 

Legnagyobb kihívást a tervezők számára  
a külső területek fedése jelentette, de ők tervez-
ték egyéb mellett az áruspavilonokat, a kerteket 
és bútorokat is. Mindezt gyorsan, de látványos 
megoldással, kis keretösszegből.

A fedéshez a szeglemezes fatartót választot-
ták, a fa, mint építőanyag jól ellensúlyozta  
a terület sivár, aszfaltozott, parkoló jellegét.  
A szerkezet két fő elemből: egy lábból és egy 
főtartóból áll. A főtartó zsanéros kapcsolattal ül 
fel a lábakra, az elemek csuklósan elfordulva 
sorolhatóak egymás után tetszőleges számban 
és irányban, követve ezzel a területi adottságo-
kat. A helyszínen négy „kígyót” helyeztek el, 
kijelölve az egyes területeket. Ezek alatt kaptak 

helyet a különböző árusítóegységek és egyéb 
funkciók. A fa főtartókon ül a fémszerkezet, 
ehhez vannak kifeszítve a fehér PVC-ponyvák, 
és a teljes szerkezetet egy előfeszített huzalrend-
szer teszi megfelelővé a szélterhek viselésére.  
A fedésrendszer legyártásáért, szállításáért és  
a helyszíni összeszerelésért egy magyar kivite-
lező cég felelt. Az árusítóegységeket műanyag 
zöldséges rekeszből tervezték – ezek a rendez-
vény után eladhatóak. Az expó zárása után a pi- 
ac (jórészt olasz kistermelők és helyi éttermek 
bemutatkozója) Londonba költözik tovább, majd 
várhatóan Tokióban is megnyitják.

Tervező: 
Lengyel Márton, numbernow

Statikus: 
kőszeghy ádám

Munkatársak:
vízkelety rita, varga noémi, andrea storgato, 

stefano vantaggiato, suzuki kazunari

Fedett terület: 
3000 m2

Tervezés és kivitelezés: 
2015

A fa főtartókon ül a fémszerkezet, amihez kifeszülnek a fehér PVC-ponyvák

A térben használt egyéb tárgyak is modulárisan építkező, olcsó elemekből készültek




