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Az OCTOGON architecture & design magazin tizenegyedik (2000/2.) 
lapszámának rendhagyó borítóképpel jelent meg. A borító grafika és kon-
cepció hátterében Bojár Iván András alapító-főszerkesztő kezdeményezé-
se állt, ami révén a Kálvin téri Fabulon-mozaik végeredményben megme-
nekült a pusztulástól. A Luca Laura Kreatív nevű cég grafikusai, Erdély 
Miklós képzőművész legendás pop-art alkotását használták fel a borí-
tóhoz, ami egyaránt tiszteleg Pataki Ági szépsége, tulajdonképpen a kor 
szépségeszménye, illetve Andy Warhol pop-art-pápa munkássága előtt 
(Marilyn-Series, 1962, 1967). Ráadásul a lapszám beszámol arról, hogy 
az Országos Műemléki Hivatal szakemberei a Kálvin téri mozaikot szak-
szerűen leemelték a homlokzatról, illetve védelem alá helyezték. A főszer-
kesztő által alapított mozgalom ötleteket keresett, hogy hova is kerülhet 
az alkotás, amire ugyan az azóta eltelt tizennyolc év alatt sem szüle-
tett megnyugtató megoldás, de az alkotás azóta biztonságban van. Hogy 
a Pataki Ági-mozaikról újra beszélünk, annak apropóját Molnos Péter 
A csábítás fegyvere című új könyve, illetve az ahhoz kapcsolódó Kieselbach 
Galéria és Aukciósházban megrendezett tárlat adta (2018. november 5 - 
2018. november 24.). Itt a nagyközönség újra láthatta az Erdély-mozaik 
egy darabját néhány napig, ami még mindig mágikus kisugárzással bír. mj

HOVÁ LENNÉL, 
DR ÁGA HÖLGY?
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CARLOS ZÚÑIGA ANDRIGHETTI (Chile, 1972) 
„Autumn in CERN”. 519 183 képpontos festmény 
vásznon, piros, zöld és kék akrillal, 404 x 182 cm, 
2018. Építészet: The LHC Cryogenic System 
Helyszín: Ferney-Voltaire település, Franciaország. 
www.cern.ch 

PAINT IN RGB
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A lond oni Des ig n Mu s e u m 
ki áll ítá sa 

Interjúer: KAPLÁR F. KRISZTINA

Fotó: TBA (PORTR É)
FELI X SPELLER (K I Á LLÍTÁSI FOTÓK)

A LONDONI DESIGN MUSEUM NOVEMBER ELEJÉN NYÍLT, HOME FUTUR ES: LIVING IN 
YESTER DAY’S TOMORROW AZAZ ”A JÖVŐ OTTHONAI - ÉLET A TEGNAP HOLNAPJÁBAN” 

KIÁLLÍTÁSA NAPJAINK VALÓSÁGÁT HASONLÍTJA ÖSSZE A 20. SZÁZADI JÖVŐKÉPEKKEL. 

A R ADIKÁLIS VÍZIÓKAT VIZSGÁLVA FELMERÜL MEGANNYI KÉR DÉS: VAJON A TEGNAP 

HOLNAPJÁBAN ÉLÜNK? BETELJESÍTETTÜK A JÓSLATOKAT VAGY MEGR AGADTUNK 

A MÚLTBAN? MIT ÁRUL EL A KOR ÁBBI JÖVŐKÉPEK IR ÁNT ÉRZETT NOSZTALGIÁNK

A JELENÜNKRŐL? A LONDONI KIÁLLÍTÁS EZEKR E R ÁKÉR DEZVÉN FESZEGETI TÖBB 

OLDALRÓL AZ OTTHON KORTÁRS DEFINÍCIÓJÁT.  A KIÁLLÍTÁS ÉS EGYBEN A MÚZEUM 

VEZETŐ KUR ÁTOR ÁVAL, STEIERHOFFER ESZTERR EL BESZÉLGETTÜNK. 

ÉLET A TEGNAP 
HOLNAPJÁBAN 

M ikor és hogyan alakult 
a kurátori koncepció?
A kiállítás ötlete nagyjából két 

évvel ezelőtt merült fel. Hosszú ideje nem 
készült nagyobb szabású múzeumi kiállí-
tás a témában, és úgy éreztük, ez a megfele-
lő pillanat. Egyrészt mivel az otthon fogalma 
– a tér kommodifikációjával és a technológi-
ai újításokkal összefüggésben — gyökeresen 

átalakulóban van napjainkban. Másrészt, 
a kiállítás az Almhult-i IKEA Múzeummal 
való együttműködés kapcsán készült, amely-
ben az otthon témája szintén adott volt. 
A kiállítás persze nem az IKEA történeté-
ről szól, hanem a jelen otthonának változása-
it a múlt tükrén keresztül vizsgálja. A múltbé-
li jövőképek összehasonlításával keres választ 
arra, hogy mennyiben változott az otthon 
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Selling Dreams - Bêka & 
Lemoine, 2016 (film)

Michele De Lucchi: 
Sinerpica Angolosa, 1978

funkciója, a privát és a közszféra kapcsolata, 
a gender szerepek, az otthonnal kapcsola-
tos álmaink, félelmeink és elvárásaink.

Az otthon a tradicionális def iníciója sze-
rint a privát szféra tere. Az első felvetés-
ben máris ennek megosztásával szembesü-
lünk. Mára minden helyiségben ott van az 
egész világ a különböző hordozható kommu-
nikációs eszközökön keresztül. Hog yan lehet 
„Mások kal élni ” akár a szovjet idők dom-
kommunáiban vag y a jelen virtuális terében?

A privát szféra viszonylagosan új fogalom. 
Történeti leg, az otthon tere gyakran a társa-
dalmi reprezentáció helyszíne volt. A csalá-
di és ezzel összefüggésben a tágabb társadal-
mi és hatalmi viszonyok mindig az otthoni 
tér összefüggésében voltak meghatározva. 
Míg az elmúlt négy évszázad a polgári élet és 
a magánszféra fogalmának fokozatos összefo-
nódásáról szólt, az elmúlt két évtized techno-
lógiai változásai újra megkérdőjelezik a privát 
szféra fogalmát. Nemcsak a kommunikációs 
eszközök – mobiltelefonok, hordozható kép-
ernyők – mossák el a privát tér határvonalait, 
de az összes többi internet által vezérelt ottho-
ni okos munkaeszköz, amelyek rengeteg ada-
tot gyűjtenek be az otthoni viselkedésünkről 
és szokásainkról. Ebben az értelemben a data-
economy a Szovjetunió disztópikus rémálmait 
idézi – persze ma nem az ál lam, hanem az egy-
re erőteljesebb korporációk kontextusában.

Az „Okosan élni ” azaz smart otthonok szek-
ció a modernista, „az otthon, mint gép” ide-
ál nyomába ered, és párhuzamba állítja a 
napjainkra már meg is valósult okos meg-
oldásokat.  A mai okos otthon megoldá-
sai meglepően hasonlítanak a Jetson család 
vag y a Star Trek sorozat elképzeléseihez. 
Mennyiben valósultak meg a korábbi utópiák?

Az otthoni tér 20. századi tervezőinek egyik fő 
célja a házimunka racionalizálása volt, amely 
a mai napig meghatározza otthonaink kiala-
kítását. Számos készülék, amely technológiai 
megoldások híján még nem volt megvalósítha-
tó − mint például a iRoomba robot − felbuk-
kan a mai otthonainkban. A szekció azonban 
nem a múltbeli jóslatok pontosságát vizsgál-
ja, inkább az otthoni hatékonyság ideológiá-
it hivatott megkérdőjelezni. Az otthoni haté-
konyság kritikája az eszközökkel egyidős, elég 
W. Heath Robinson rajzaira, Buster Keaton 
f i lm paródiájára, vagy Jacques Tati díszlete-
ire gondolni, amelyekben a háztartási gépek 
fenntartása végül több munkával jár, mint 
maguk a megoldásra váró feladatok. Míg ezek 

a korai munkák a modernizmus funkcionaliz-
musába vetett hitet kérdőjelezik meg, az 1970-
es évek feminista mozgalmai a női szerepek 
fogalmát próbálták kitágítani az otthoni mun-
ka és az ehhez fűződő női szerepek kritiká-
ján keresztül. Érdemes elgondolkodni azonban 
azon, hogy valóban kevesebb időt töltünk-e 
ma munkával az otthonainkban, és vajon 
miért van az, hogy a 21. századi smart hang-
szórók még mindig női hangon válaszolnak.

A „Kevesebbel élni ” rész bemutatja a népes-
ség növekedéssel eg y ütt szű külő élettér-
re adott válaszokat: ergonometria, hibrid 
bútorok, Joe Colombo mindent eg ybesű-
rítő Total Furnishing Unit (1972) mun-
kája.  A mai mikrolakásokban is ez a cél, 
a nag y tér mára luxuscik k. Vajon meny-
nyi az a minimális tér, ameddig még redu-
kálni lehet az életteret? Az életszínvonal 
és a lakótér funkcionalitása valóban eg y-
más szinonimáiként értelmezhetőek?

próbá lt megoldást ta lá l ni , a mai model-
lek inkább lu xuscikként kerü l nek piacra . 
A másik kü lönbség a korai model lek és a 
mai mikrolakások között , hog y míg a kor-
társ javaslatok az otthon összes f u nkció-
ját próbá lják eg yre k isebb térbe bele zsú-
fol ni , Teige vag y a szovjet dom-kommu na 
model lje kol lekt ív terekkel kompenzá l-
ta vol na a személyes lakótér csökkené-
sét – mint példáu l a kommu ná l is kony-
ha, k lub vag y sza lon. A tágabb társada lmi 
impl ikációk f ig yelembevétele nélkü l a 
mai micro-apartman model lje va lószínű-
leg nem lesz hosszú ideig fenntartható.

Végezet ü l a “Á rk ád ia i otthon” szekció 
a további otthon-á l mok na k ad helyet, ma ga 
a k iá l l ítá s i nsta l lá lá sa − a mely építészeti leg 
a New York-i SO-I L , míg g ra f i k a i la g a Joh n 
Morga n st ud io eg y üttmű ködésében va ló-
su lt meg − is á lomszer ű . A z eg y má ssa l át já r-
ható terek kel, a nem def i n iá lt, fát yol hatá sú 
elvá la sztá sok k a l szá mta la nszor meg kérdője-
lez őd i k a z i nti mitá s, a pr ivát szféra hatá ra . 
Ezt erősíti k a k iá l l ítá s i ntera ktív terei, 
mi nt példáu l eg y belső ker t, a hol a láto-
gatók meg pi hen hetnek, va g y eg y vetí-
tőterem eg y hata l ma s á g y for májába n. 
Hata l ma s él mény lehet íg y bolyonga-
n i a terekben. Va n a r ról má r statiszti-
k a men ny ire la kjá k be a k iá l l ítá st 
a látogatók, men ny i időt töltenek „bent”?
 
A kiá l l ítás több mint 20 0 munkát — insta l-
lációkat , rajzokat , bútorokat , prototípuso-
kat és videókat — mutat be 90 0 nég yzetmé-
teren, hat tematikus szekcióban. A kiá l l ítás 
eg yik a lapkoncepciója volt , hog y olyan építé-
szeti környezetet hozzon létre a ga lériában, 
amelyek belak hatóak, és a kurátori interpre-
tációt k iterjesztik a térben. A kiá l l ítás tema-
tikájára ref lektá lva a SO-IL kü lönböző tér-
bel i megoldásai a k iá l l ított munkák hoz va ló 
érzelmi viszonyt is befolyásolják. A visz-
szajelzések a sajtóból, i l letve a közönség-
től edd ig pozit ívek voltak, a k iá l l ítás azon-
ban csak frissen nyí lt , és hosszabb idő lenne 
szükséges ahhoz , hog y ezt pontosan, számok-
kal a látámasztva is meg tudjam válaszolni .  

A k iá l l ítás Londonba n március végéig lát-
ható, utá na átköltözi k a svédországi IK E A 
Múzeu mba. Mi lesz a következő k iá l l ítás?

A múzeum következő nag y kiá l l í-
tása Stanley Kubrick f i lmjeinek set 
designját mutatja be, i l letve nemso-
kára nyí l ik eg y nag yszabású kiá l l ítás 
David Adjaye építész munkásságáról .

„A JELEN 
OTTHONÁNAK 
VÁLTOZÁSAIT 

A MÚLT TÜKRÉN 
KERESZTÜL 
VIZSGÁLJA”

A z existence minimum kérdése a 20. század 
elejétől kezdve az építészet i d iskurzus eg yik 
fontos k i indu lópontja volt , és a mai tenden-
ciák tükrében, a lakótér folyamatos felér-
tékelődésével , és a nag y városi központok 
exponenciá l is növekedésével ismét sürgető 
kérdéssé vá lt . Eg y a lapvető kü lönbség azon-
ban a korai elképzelések, Karel Teige javas-
lata i és a mai mikrolakások között , hog y míg 
az előző a tömegek lak hatási problémájára 
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„AZ OTTHONI TÉR 20. 
SZÁZADI TERVEZŐINEK 

EGYIK FŐ CÉLJA 
A HÁZIMUNKA 

RACIONALIZÁLÁSA 
VOLT, AMELY A MAI 

NAPIG MEGHATÁROZZA 
OTTHONAINK 

KIALAKÍTÁSÁT”  
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    Sporaasiker

Kifordítom, befordítom 

Olvass a sorok között! 

Egyszerre szék és fellépő is 
a Pataki Dávid (PDSIGN) for-
matervező által tervezett szék, 
ami egy mozdulattal létrává
alakítható. Gondosan váloga-
tott faanyag, odafigyelő kézi-
munka, melynek eredménye 
minden otthon praktikus kelléke.  

Egy nyitott könyvet szimbolizáló kon-
cepció nyerte el az Újbuda Önkormány-
zata által kiírt Ottlik kert tervpályá-
zatot, ahol egy olyan közösségi kert 
létrehozása volt a cél, amely egyszerre 
állít emléket Ottlik Gézának és új funk-
cióval tölti fel a környezetet. A Massány 
Edina, Megyeri Zsófia, Remeczki Rita és 
Scheuch Dominik által tervezett pálya-
mű a terepből ritmikusan kiemelkedő 
támfalaival eléri, hogy a tér folyamato-
san változzon, miközben a "könyvgerin-
ceken" az író gondolatait olvashatjuk. 

      Transport  

A World Architecture Festival 
(WAF) keretében minden ősszel 
kiosztják a világ egyik legran-
gosabb díját, ahol idén is volt 
egy magyar érdekeltség. Az ipa-
ri tájat a környezettel játéko-
san összekötő Sporaarchitects 
által tervezett Győr-Gönyű Orszá-
gos Közforgalmú Kikötő épületét 
a Transport kategória finalistái 
közé válogatta be a zsűri. 

Az Austigard Arkitektur és 
a Sporaarchitects csapata új met-
róállomást tervezett Skøyenbe, 
Oslo új magasházas, frekven-
tált fejlesztési területére. A nem-
zetközi tervpályázaton a közös 
koncepcióval 2. díjat nyertek. 
Az építészeti koncepció egyrészt 
a metróállomások igazi lénye-
gére reagál, az emberek folya-
matos áramlására, másrészt 
utal környezetére, a norvég fjor-
dok és tengerpartok jellegze-
tes kacskaringós partvonalára, 
a norvég fenyő kanyargós tex-
túrájára, sőt, a közelben élt és 
alkotott Edvard Munch tájképe-
inek expresszív atmoszférájá-
ra. Ezek együttesen hozzák lét-
re azt az álomszerű földalatti 
tájat, mely kitekint a város felé.

›

›

›
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Belle Epoque

Szöveg: M ARTINKÓ JÓZSEF

Belsőépítészet: F. KOVÁCS ATTIL A

Fotó: BAR BAY CSA BA

Hotel Collect, francia hangulatban 
a Károlyi kertben

Nyitóképünkön a hotel bejárata. 
Jobbra a bejárati előtér, benne a csillár: 
Chandelier Fringe L (Eichholtz); 
tükör: Lacanto (Eichholtz); 
Kabinetszekrény, váza, torzó és posztamens 
egyedi/vintage/antik darabok.
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A budapesti Belváros szívében,
a Károlyi Park mellett, példásan
megújított homlokzat előtt elha-
ladva, majd tömör, kétszárnyú
faajtón át vezet a szállóvendég
útja a Ferenczy utcai Hotel 
Collect tereibe. Franciás hangu-
latú helyen járunk, így az enteri-
őrök roppant elegánsak.
Ugyanakkor a teljes képet 
tekintve mégis feltűnő, hogy az 

egyedileg készített (gyakran egy 
régi darabból létrehozott)
bútorok, vintage-ek, képzőmű-
vészeti alkotások, apró, minőségi 
kiegészítők vonzó, szemlélődés-
re inspiráló, szerethető eklektikus 
egészt adnak ki.  

Csillár: Avery (Eichholtz) 
Art Deco szekrény és kisasztal, 
esernyőtartó: antik darab 
Recepciós pult: antik darab 
F. Kovács Attila áttervezésében.

Glorious csillár (Eichholtz); 
állólámpa Grasshoper (Gubi); 
637 Utrecht (Cassina Style) fotel, 
(forgalmazó érdeklődésre); Aula 
dohányzóasztal (Made), szőnyeg: 
Vintage Royal (hazai forgalmazó 
érdeklődésre)
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Csillárok: Bernardi és Infinity Double (Eichholtz) 
Szőnyeg: Vintage Royal 
Kanapé, fotel: Vintage Leather 
Astronaut váza (Diesel, Seletti) 
Aula dohányzóasztal (Made)
Peacock rattan szék, The Cat Black 
(a kandalló előtti asztalon / Studio Job) és egyéb 
tárgyak: hazai forgalmazók érdeklődésre
Bárpult és likőrös szekrény: 
egyedi, F. Kovács Attila tervezése 
Öntöttvas kandalló, parkettafal és padló, 
falikarok: egyedi/vintage
Kandaló felett: Kelemen Károly festménye
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Teraszbútorok, kézműves cement-
lapok (Aisha) a belső udvaron 
kialakított kávézóban (hazai for-
galmazók érdeklődésre).

Mosdó, csapok, kiegészítők: Burlington
Lámpa: Belgravia (Astro)
Csempe: Equipe; Tükör: Waldorf 
(design: Massimiliano Cicconi / Kerasan)
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Új emelettel bővült 
a Cushman & Wakefield 
Portfolio Services 
Center irodája

A Cushman & Wakefield 
Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó 
cég PSC-részlege (Portfolio 
Services Center) egy éve költö-
zött a Studium Irodaház harmadik 
emeletére, idén szeptemberben 
pedig a negyedik emeletet újította 
fel és vette birtokba.

Iroda, magasabb 
szinten

budapesti irodából nyújtanak 

szolgáltatásokat a világszer-

te megtalálható ügyfeleiknek, jelen-

leg közel kétszáz fős kapacitással. 

„A PSC közvetlenül az ügyfelek számá-

ra nyújt szolgáltatásokat a kereskedel-

mi ingatlanszektor minden területén 

(irodák, ipari létesítmények, üzlethelyisé-

gek). Nemcsak az ügyfelek bérleti adata-

it kezeli, de ezekből az adatokból elem-

zéseket is készít, valamint foglalkozik 
Szöveg: UJLAKY-GAZDAG ISTVÁN | Belsőépítészet: KISS RÉKA 

(KISS RÉKA DESIGN)  ÉS KUTHI ANIKÓ (PONT CO.LAB)

Fotó: DANYI BALÁZS

    A számos kisebb 
quiet room egyike.

    Az új irodai szinten 
már van recepció is. 

‹ ‹

A
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A BUDAPESTI IRODA NEMCSAK GLOBÁLIS PIACRA 
DOLGOZIK, DE MAGA A CSAPAT IS NEMZETKÖZI

Az étkező karakterében egy 
barátságos bisztrót idéz meg.

    A negyedik emelet formavi-
lága harmóniában van 
a harmadikéval, viszont 
oldottabb, könnyedebb annál.

Szinte minden helyiség 
falára szereltek képernyőt, 
amely sok munkafolyamat-
hoz szükséges.

bérleti szerződések teljes menedzsmentjével, bele-
értve azok megkötését, lezárását vagy meghosz-
szabbítását. A bérlők számára nyújtott minden-
napi ingatlanüzemeltetést most már ki tudjuk 
egészíteni azzal, hogy az MCS Solutions nevű 
partnerünk segítségével az irodaterület haszná-
latáról pontos felmérést készítünk. Ez nagy segít-
ségünkre lehet a terület újratervezése és kihasz-
náltságának növelése esetén - magyarázta Byron 
Tudor, a PSC igazgatója. A budapesti iroda nem-
csak nemzetközi piacra dolgozik, de maga a csapat 
is nemzetközi: jelenleg kilenc különböző nemzeti-
ség képviselői dolgoznak itt. Magában a design-

ban azonban nem jelenik meg ez a nemzetköziség.

„Éppen ellenkezőleg – mondja Csikós Ádám pro-

jektmenedzser, a Cushman & Wakefield Partne-

re. - Külön kérés volt Magyarország megjelenítése, 

nem feltétlenül azért, hogy a hazai dolgozók ott-

honosan érezzék magukat, egyszerűen spe-

ciálisan itteni designt szerettünk volna.”

A harmadik emeleten ez még Budapest tema-

tikát jelentett – a tárgyalókat utcák, jellegzetes 

helyek alapján nevezték el –, a negyediken már az 

ország egészére kiterjesztették az elvet. Itt várak 

és kastélyok után kapták nevüket a tárgyalóhelyisé-

gek, méghozzá olyanok után, amelyek neveit a kül-

földi dolgozók is ki tudják ejteni (Tata, Sárvár).

Az új szint mintegy 1300 négyzetméterének vala-

mivel több mint a fele open-space, ám a koncent-

rált munkavégzés érdekében számos kisebb quiet 
roomot alakítottak ki – némelyikben egyetlen ülő-

hely és egy asztal van csupán, máshol simán elfér négy 

ember is. Szinte minden helyiség falára szereltek kép-

ernyőt, amely sok munkafolyamathoz szükséges.

Bővültek a funkciók is: a negyedik eme-

leti irodában már van recepció, vala-

mint egy nagyobb multifunkciós tárgya-

ló, amit akár nyolcvan fős moziteremnek 

is lehet használni, de lehet oktatóterem, 

továbbképzések, meetingek helyszíne.

Bár a design megújult, forradalomról nincs 

szó, nem is lehet: a negyedik emelet for-

mavilága harmóniában van a harmadiké-

val, viszont oldottabb, könnyedebb annál: 

több a szín, a növény, a tárolók hosszú sorát 

faburkolatú szekrények tagolják, az étkező 

pedig szellősebb, inkább bisztrót idéz. Remek 

megoldás a hatalmas étkezőasztal közepé-

be, az asztallap síkjába épített növénytartó.

„Olyan jól sikerült a negyedik emelet, hogy 

vissza kell menni harmadikra egy kicsit 

módosítani” – összegez Csikós Ádám.

Ám akad megoldás, amit megtartot-

tak, például az álmennyezet részle-

ges visszabontása, ami a harmadi-

kon remekül bevált: jelentősen növeli 

›
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Akad megoldás, amit megtartottak: 
az álmennyezet részleges vissza-
bontása, ami a harmadik emeleten 
remekül bevált. C&W
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a térérzetet, és játékosságot visz a letisztult, kis-

sé talán merev beltérbe. A fehér álmennyezet, 

és a nyitott, az antracitszürkére festett gépésze-

tet láttató részek ügyes kontrasztot képeznek.

Egy sor, mára lecsengőben lévő trendnek itt 

végképp leáldozott, vagyis az egykor népsze-

rű babzsák-csocsó-hinta hármas egyik tag-

ja sem található meg. Helyette egy jó minősé-

gű kávégép tölti be a fő szociális funkciót, de 

a dolgozóknak hasonlóan fontosak az elektro-

nikusan állítható magasságú asztalok, amely-

lyel másodpercek alatt a saját igényeikhez iga-

zíthatják az ülő-álló munkaállomásukat.

Még a LED-es asztali lámpáknál is hatéko-

nyabb megoldást: dimmelhető LED-paneleket 

választottak a negyedik emeletre, még-

hozzá a dolgozói visszajelzések alapján. 

Szemmel nem látható, de fontos kényelmi funk-

ció a teljes körű audiovizuális rendszerek kialakí-

tása: a wifi tökéletesen működik mindenhol, illetve 

a komplett, cégen belüli és kívüli telefonálás elin-

tézhető Skype-on. Ahogy Byron fogalmaz, igye-

keztek „gyakorlatiasan gondolkozni, és egy rugal-

masan alakítható, nyugodtabb, kevésbé formális 

iroda kialakításával serkenteni a csapatmunkát”.
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Múlt és jelen egyesül a vidéki 
nyomdából született irodában

›   A beruházás előtti 
állapot.

Szöveg: SULYOK GEORGINA
Belsőépítészet: BONTA GÁSPÁR, 
EKE DÁNIEL (VEZETŐ TERVE-
ZŐK), LŐRINCZ ORSOLYA 
(TERVEZŐ MUNKATÁRS)
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Print your future 

Vegyünk egy 19. századi egyházi épületet, 
adjunk hozzá egy csipet ipar világát idéző 
nyomda designt gyúrjuk össze, majd hagyjuk 
állni néhány évtizedet és megkapjuk 
a veszprémi Horgos utca jobb sorsra érde-
mes árváját: a romos, sémákat, sablonos 
formákat nem ismerő, rakoncátlan épületet. 
Bonta Gáspár és Eke Dániel vezető terve-
zők munkája nyomán, a viharvert kis ház 
minden igényt kielégítő irodává alakult át. 

  Balatontól karnyújtásnyira fekvő megye-

székhely különleges adottságaival 

ékszerdobozként rejti magában történelmé-

nek minden részletét: megnyerő, sajátos ter-

mészeti értékek, az építészet kétarcúsága, elté-

rő identitások találkozása jellemzi. A város, ahol 

a posztszovjet stílusú, lepényépületek és 

a barokk polgárházak szimbiózisban élnek, 

a modernizáció folyamatos fejlődést ígérő útján 

haladva, büszkén őrizve a múlt kincseit.A Hor-

gos utca egykori nyomdaépülete a Várhegy-

gyel párhuzamos „Hosszú-völgy” végét jelö-

lő Ranolder téren található, alig több mint 500 

méterre a Séd pataktól, szemben a régi város 

hangulatát idéző huszártornyos kápolnával, egy 

iskola szomszédságában. A múlt szelíd érintése 

A életre hívja a 18-19. századi Veszprém emlékét, 

tiszteletre, törődésre, szeretetre intve az érke-

zőket. Bonta Gáspár és Eke Dániel, helyi gene-

ráltervezővel, illetve kivitelező csapattal meg-

valósított rekonstrukciójából sugárzik a tisztelet 

és a törődés: a megújult horgos utcai házban 

a letisztult, modern irodai elemek és az épület 

eredeti karaktere egymást erősítve „kéz a kéz-

ben járnak”, a funkciók megvalósulása meg-

őriz, de mégis átértelmez. A régi terekbe éle-

tet lehelve valami új születik, a 30 éve üresen 

álló nyomdából egy vagány, szerethető iro-

dát alkotva. A kétszintes épület sajátossá-

gai egyedi megoldásokat, improvizatív hozzá-

állást igényeltek a tervezőktől: a szabványos 

méretek, derékszögek, párhuzamok hiánya, és 
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Az íves formák megjelenése 
lágyítja a szabálytalan szögek 
és ferdék uralta környezetet.

A funkció is a dekoráció 
része lett. 

a bontás-építés során felszínre kerülő kér-

dések innovatív, kreatív ötleteket kívántak. 

A projekt során a ház külső karakterének 

megóvására is ügyelve a gyakran hasz-

nált EPS-lapok helyett, multipor szigete-

lést alkalmaztak, ami anyagában és színé-

ben is eltér a lapoktól: tömör, ám nem képez 

az eredetiséget megsemmisítő „agresz-

szív” művi hatású kérget a falakon. A bel-

ső kialakítást nyers anyaghasználat jellemzi: 

megtisztított téglafalak, betonozott meny-

nyezetek, durva, de egyszerű stílust sugal-

ló cementes falak, és a lépcső vastag, vas 

kazánlemez korlátja örökíti tovább a ház 

ipari jellegét. Az íves formák, körök, körívek 

megjelenése lágyítja a szabálytalan szö-

gek és ferdék uralta környezetet. Az alsó 

szinten található kettős boltív, két különál-

ló helyiségként funkcionál, amit fém tolóajtó 

választ el a várakozótól. Az ajtó vezetősíne 
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egyfajta hidat képezve köti össze optikai-

lag a két ívet, közben mégis kilépve a szabá-

lyosság kötött keretéből, vízszintesen ket-

tévágja a formát. A hely legmarkánsabb 

részlete a lépcső és az emelet galériaszerű 

közlekedője által körülölelt csillár, ami lát-

szólagos középpontként foglalja egység-

be a teret, mindkét emelet uralkodó ele-

meként. A monumentális világítótest eltérő 

méretű körökből épül fel, amik a nap járá-

sától függően különböző árnykonstelláció-

kat rajzolnak az alsó szint szürke burkola-

tára, sötétedés után pedig régi, kör alapú 

gyertyás csillárok hangulatát idézik. Az 

emeleti helyiségek hosszúkás lámpatestei, 

a párhuzamok hiányához alkalmazkod-

va új megoldást igényeltek: a ferdén elhe-

lyezett, vonalszerű függesztékek játszanak 

a síkokkal, melynek hatására a szabá-

lyosság iránti vágy csillapodik, az erede-

ti épület szépséghibái, szándékos alko-

tórészként simulnak bele a designba. Az 

iroda bútorai, berendezései, alkalmazkod-

va a nyers anyaghasználathoz, esszen-

ciális részei a végső képnek: beépített, 

architektonikus összetevőjévé válnak az 

egységnek, kerek egésszé formálva a vég-

eredményt. A királykék kárpitok megjele-

nése, megtöri a durva burkolatok domi-

náns szürke színvilágát és magukra vonják 

a figyelmet, mégis tökéletesen illeszked-

nek a térbe. A kvalitásos bútorok: a kék 

kanapék, a fotelok, a gomba formájú asz-

talok eltérnek a megszokott minimalista, 

funkciócentrikus irodák merev stílusától 

és újraértelmezik a munkahely, mint opti-

mális élettér fogalmát. Világos, jól megvi-

lágított, tágas terek jöttek létre, felesle-

ges elemek használata nélkül, megőrizve 

a ház nyers, markáns ipari jellegét. A vidé-

ki város vagány irodájában a kényelmes 

munkavégzéshez szükséges átalakítá-

sok, újdonságok ellenére az épület egyé-

nisége is sértetlen maradt; múlt és jelen 

találkozott, majd közös jövőt épített.

« A teret egységbe foglaló 
csillár a lépcsőfeljáró terében 
(túloldali képünk).

Az iroda bútorai, berendezései 
esszenciális részei a végső 
építészeti képnek.
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Cégünk a HARAPPA Kft 2008-ban alakult  a 

korábbi vállalkozói múlt, valamint a jogelőd 

cégformátum tapasztalatait átörökítve.

A cég fő tevékenységi területe a 

teljes körű kert- és parképítés, automa-

ta öntözőrendszerek telepítése, valamint 

zöldterületek fenntartása és gondozá-

sa. Megrendelőink között beruházó vállala-

tok, önkormányzatok és magánszemélyek 

egyaránt megtalálhatók.

Miután megbízásainkat magas színvonalon  

és szigorúan határidőre teljesítjük, számos 

jelentős referenciával rendelkezünk.

Stabil szakembergárda, valamint kiforrott 

alvállalkozói kör a biztosítéka annak, hogy 

partnereink megtisztelő bizalmának a továb-

biakban is az elvárt minőségű és határidejű 

munkavégzéssel tudjunk megfelelni.

HARAPPA KFT

Harappa Kft.
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Tel.: (+36-30) 944 6619
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KARBANTARTÁS
ELEKTRO PROFI VÁLLALKOZÁSI KFT.
1148 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 2-6.
TEL.: (+36-01) 460 6180
E-MAIL: VALLALKOZAS@ELEKTROPROFI.HU
WEB: WWW.ELEKTROPROFI.EU
97. OLD

VILÁGÍTÁS, BÚTOR, KIEGÉSZÍTŐK
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
14., 68.,72. OLD

VILÁGÍTÁSTECHNIKA
MANOOI
1023 BUDAPEST, APOSTOL U. 13/B. 
TEL.: (+36-1) 336 2690
WEB: WWW.MANOOI.COM
10-11.OLD


