N É H Á N Y SZÓ
A BERLINI ÉPÍTÉSZETI KIÁLLÍTÁSRÓL
BERLINER
BAU AUSSTELLUNG.
Das Programm
der Ausstellung
: die Wohnungsnot
abschaffen.
Sie bringt
Wissenschaft
der Wohnung.
Mies van der Rohe organisierte
die Sektion
der
Wohnung
unserer
Zeit — die eigentlich
die Wohnung
der Zukunft
ist. Familienhäuser
mit Garten,
dann
städtische
Wohnungen
für verschiedene
Lebenskategorien.
Ein utopistisches
Kollektivhaus
nach
Plänen von Gropius.
Mädcheninternat,
Polizeiwachraum,
Schlafzimmer,
Kerker — lauter
Kunstgeiverbe.
Die Wände
des Musikzimmers
des Kandinsky
sind
mit feinfarbigen
Fayenceplatten
belegt. Zweck ist überall
das Erreichen
des Typus.
Der Stoff ist meistens
auch neu. Es ist zu
wenig
die Farbe und Wärme.
Moholy-Nagy
und Breuer
sind Ungarn
und sehr bedeutende
Künstler
dieser
Ausstellung.
ARCHITECTURAL
EXHIB1TION,
BERLIN.
The Programm
of the exhibition
is to lessen
the
need in lodgings.
lt brings
forth
the science
of homelife.
Mies van der Rohe has organized
the
unserer
Zeit», which is in fact the lodging
of the future. Family
houses
section
of the «Wohnung
design
ivith gardens.
Fiats for ilifferent
ttlife categories».
An utopistic
«collective
housc» after the
of Gropius.
Boarding
sehool for girls,
police Station,
bed room, prison
cell, — mostty
applied
art.
The walls
of music
room by Kandinsky
are covered
with fayence
tiles
exquisitly
coloured
in
abstract
forme.
Everywhere
the aim is to create a type. The material
is new. Colour and
tvarmness
is missing.
Moholy-Nagy
and Breuer
are Hungarians
and quite significants
artists
of this
exhibition.

A

berlini német építészeti kiállítás szociális
programmal indult. A lakásnyomorúságon
akar segíteni, az embereket akarja megtanítani
arra, hogyan lakjanak helyesen, az építészeket,
hogyan építsenek helyesen. Lakástudományt
csinál.
Ezek az irányelvek képezik a kiállítás II. csoportjának «Die Wohnung unserer Zeit» — korunk
lakása — tengelyét is. A csoport szervezője, Mics
van der Rohe, a következő mondatokkal vezeti
be m ű v é t : a cím helytelen, nem azt mutatjuk
be, hogy hogyan lakunk, hanem
hogyan
lakjunk a jövőben. A gazdasági helyzet az irányadó faktor, az emberek kényelmi és higiéniai
szükségleteinek kielégítésére törekszünk.
Ez a rész nemcsak sorrendjében, de jelentőségében is a kiállítás második helyén áll. Elrendezése a következő: egy hatalmas csarnok földszintjén családi házakat és lakóház-töredékeket
építettek fel, körítve őket némi pázsittal és fácskákkal. A körülfutó galérián a belsőberendezés
nyersanyagait állították ki. Furnírok, színes opaküvegek, márványcsodák, újrendszerű függönytartók, bútorvasalások vannak itt. Bútortextilek,
melyek az anyagszerénységnek és a szövéstechnikának bravúrjai; mustra elvből nincs r a j t u k .
Lent bemutatják a legkülönbözőbb városi családok részére a legkülönbözőbb alaprajzú lakásokat más és másfajta épületek részeiként.
Lakókategóriákat állapítanak meg, pl. délifekvésű
kislakás aprógyerekes család részére. Két emeletre terjedő lakás, mely egy toronylakóház komponense. Boardinghaus nyolc lakásában nyolc
lakótípust hoztak a legényember, az önálló nő,
a gyermektelen házaspár, a szellemi munkás
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stb. lakosztályait. Felsorakoznak még bérlakások
és villalakások, egy sportember, valamelyik bokszbajnok luxusháza, hol a tréningcsarnoktól eltolható fehér bőrfalak választják el a lxáló-,
ebédlő-, főző- és fogadófülkéket.
Külön kis csoport magában egy utópisztikus
toronylakóház közös sport- és társalgószobái,
Gropius tervei u t á n . A téma és megoldása csak
variációja a tavalyi párizsi Salon d'automne-ban
szerepelt anyagnak. Habár ismétlés, mégsem
győz meg. Társalgószoba, bárral, könyvtárral
és rádióval. Olvasószoba híradófalakkal, mellette
táncterrasz, alacsony nádbútorokkal, hatalmas
piroscsíkos ponyva árnyékában. Végül torna- és
boksztercm öltözőkkel. A hozzávaló emberek
pedig szintén meglesznek majd, úgy 40—50 év
múlva.
Speciális, de mégis mindennapi szükségletekkel
foglalkozik továbbiakban a kiállítás, mint: egy
leányinternátus szobái. Diákszoba, tanulóterem
egy zeneiskolában stb. Rendőrőrszoba bejelentőszobája és hálóterme, egy börtöncella, ezek
barátságosak és kívánatosak, olyannyira, hogy
sürgősen újakra lesz szükség.
A kiállítás egyetlen artisztikus feladatát Kandinszky oldotta meg. Ez zeneszoba, falain zománelap-borításban türkizzöld alapon fekete, sárga,
barna színekben absztrakt minta. Benne egyetlen
bútor a fekete zongora.
A kiállítás megadott célja nem stílusformálás,
hanem típusformálás, végül mégis stílust formál.
Formái a stuttgarti és hreslaui Werkbund-kiállítások gyermekei. A stuttgarti kiállításon felbukkanó aeélcső száraz orgiáját üli most. Űj
formalizmus a régi helyén.

Acél, üveg, gununi dominálnak mint anyagok.
Hozzájuk végtelenül puritán textilhuzatok jönnek,
melyek sorát mattra viaszkolt faanyagok, néha
szürke-drappos színre lakkozottan z á r j á k be.
Fából már csak a szekrények, könyvespolcok
vannak, azok sem mindenütt. Néhány asztal
linoleumlappal, 2—3 Thonet-szék van még fából.
Úgy látszik az emberek végleg megelégelték faprimadonna őfenségét, de miért mondanak le a
színhatásokról, jobban mondva színes hatásokról ? A kiállított lakások között színeket csak
háromban találunk. Ez a három életvidám és
ezzel együtt a legjobb is.
A b a j ott van, hogy nem gazdasági, hanem
elvi-művészi progrannn hozta létre az interiőrök
száraz megjelenését. Pedig az egyes anyagok
luxusvolta ellentétben van saját gazdasági célkitűzéseiknek. Mies van der Rohenál elsősorban,

alaprajza művészkedés a déltengeri klímához,
berendezésének pedig igen fontos tényezői: jegesmedve-takarók, ily f a j t a szőnyegek, lapos fémszékei
gummihevederekkel és pihepárnákkal á 4 0 0 - 5 0 0 M.
A kiállítás így nein elégít ki, ini több életkedvet
szeretnénk. Nem elégít ki, hogy lakásunk van,
otthont is a k a r u n k . Színeket szeretnénk, egy kis
jókedvet olyankorra is, mikor n e m süt a nap.
Mert hosszú őszi esős napok is v a n n a k , meg téli
ólomszürke ég. Nem mindenki lakhat zöld vidéken
még akkor sem, lia kék a mennybolt, — több
lelket kérünk.
A mi saját szempontunkból megemlítésre méltó,
hogy a magyarok igen jelentékeny szerepet játszottak. Moholy-Nagy és Breuer Marcell a kiállítás
anyagának egyik legértékesebb részét adták. Amit
pedig kiállítás-technikai szempontból produkáltak,
az egészen váratlanul ú j és érdekes.
KOVÁCS ZSUZSÁNNA

•

K R Ó N I K A *

A 7 A R G A NÄNDOR LAJOS kinevezésével végre
* megoldódott az a kérdés, mely az Olgyai
Viktor két év előtt bekövetkezett tragikus halálával
kapcsolatban felvetődött. Az ő halálával megüresedett a Képzőművészeti Főiskola grafikai tanszéke, melyre most Varga Nándor kitűnő grafikusművészt nevezte ki a kultuszminiszter.
(*)
T Z O M J Á T I GYULÁT, a kitűnő magyar grafikust
angliai sikerei nyomán tagjává választotta
a Royal Society of Paintcrs, Etehcrs and Engravcrs.
X T Ú G I I GYULA, az Iparművészeti Múzeum fő* igazgatója egyévi szabadságra ment. Helyettesítésével a kultuszminisztérium dr. Petrovics Eleket,
a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját bízta meg.
Az adminisztratív igazgatást továbbra is Csányi
Károly igazgató végzi.
ÁGOTÁI LAJOS kormányfőtanácsos, a Fővárosi
Iparrajziskola igazgatója nyugdíjba vonult.
Az ő nevéhez fűződik ennek a tekintélyes intézetnek nagy fellendülése.
Tl/TEDGYASZAY ISTVÁNT, a kitűnő építészt
•L"- Bombay város meghívta nagyszabású építkezéseinek tervei elkészítésére és az építkezés vezetésére. A parszi-magyar rokonság megpecsételésén
túl örvendetes sikere ez a kiváló építőművésznek
is.
(•)
MARGITSZIGETI ÁRPÁD-KORI TEMPLOМОТ dr. Lux Kálmán műépítész, műegyetemi
magántanár tervei szerint restaurálták. A Közmunkák Tanácsa igen értékes műemlékkel ajándékozta meg a Margitszigetet és az idegenforgalmat.
'
(*)
Д

1 A EBRECEN VÁROS a Nagyerdőn túl ú j temetőt
létesített. A ravatalozó épületet szobrokkal
és festményekkel díszítik. A pályázaton ifj. K o v á c s János, H a r a n g h у Jenő, H o l l ó László,
N é m e t h у László, N a g y Sándor és K o l l e r
Klára nyertek megbízást a festmények, szobrok
és üvegfestmények elkészítésére.
(*)
\Z

IPARMŰVÉSZETI MAGÁNTANFOLYAMOK
száma ismét szaporodott eggyel. A Dolgozó
Nők Klubja nyitotta meg és Simon Blanka iparművésznőt bízta meg a vezetéssel.
(*)
^ J Z E G E D VÁROS RENDEZÉSÉRE — úgy
hírlik — közelebbről országos tervpályázatot
fognak kiírni.
\

VIRÁGOK JELLEMVONÁSA. Ha kiveszed
a növényt az 6 természetes környezetéből,
bárhova helyezed, lakásról kell gondoskodnod.
Hozzá méltó, jellemének megfelelő lakásról. Ebből
az elvből indul ki a modern virágkultusz. S ez
vezette az osztrák Gartcnbaugesellschaftot, mikor
nemrég két ismert iparművész-tanárral rendeztette meg a kiállítását. Matuschek és Prutscher
professzorok ezt a kitűnő elvet a kísérletek egész
ragyogó során mutatták be. Akármi volt is az ú j
«lakása» a virágnak, — cserép, kirakat, szoba
vagy télikert — az a virág egyéniségéhez képest
igazodott színben, formában. S akárminő anyagot
alkalmaztak is : üveget, fát vagy kerámiát, a
virágok plasztikai szépsége, nemes körvonala mindig diadalmaskodott a matéria fölött. Nagyon szépek voltak ezek a virágok, mint szólisták, mint
színes kórusok résztvevői, mint óriási színfoltok
vagy hullámzó felületek hordozói. A művirágoknak is ugyanannyi ízléssel teremtették meg a kereteit s a képzeletnek, az illúzióknak még szabadabb
csapongását biztosították ebben a «mesterséges
paradicsomkert »-ben.
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