
min dolgozik?
A 2015-ös Milánói Expo magyar pavilonjának gyõztes terve az 
egészség, a környezet és a fenntartható fejlõdés jelképrendszere köré 
szervezõdve mutatja majd be hazánk tradícióit és kultúráját. Milyen 
fõbb szimbólumokra épül a MALOM koncepcióterve?
GT: A malom úgy jeleníti meg közérthetõ módon a természet körforgását, 
az energiaforrások ökologikus felhasználását, valamint az egyensúlyra 
törekvést, hogy közben mindezek fontosságára fel is hívja a figyelmet.  
A tömeg felsõ eleme tulajdonképpen egy esõvízgyûjtõ, ahonnan a lefolyó 
víz energiája meghajtja a malomkereket, a forgó kerék látványa pedig 
érzékelhetõvé, „átélhetõvé” teszi a víz energiáját a látogatók számára. 
Ezek után a víz a „malomárokban” eljut a napelemekkel mûködtetett 
napszivattyúhoz, amely újra a tetõre emeli, így biztosítva a folyamatos 
körforgást. A ház tehát egy mûködõ malom, de esetében nem az õrlés  
a lényeg, hanem a megújuló energia élményszerû megjelenítése. 
Látványos, növekvõ búzamezõ formájában második szimbólumként a búza 
is „kézzelfogható formában” jelenik majd meg a pavilon udvarán, és  
a fejlõdõ búza látványa folyamatosan változó részévé válik a kiállításnak.  
A harmadik elem pedig a kenyér, amely a pavilon belsejében a „magyar 
konyha” kemencéjében sül és illatozik, megajándékozva a látogatókat  
a világ alapvetõ élelmével.

A pályázati kiírás pontosan meghatározta a pavilonnal szemben tá- 
masztott elvárásokat?
HÁ: Igen, fontos szempont volt a fény központi szerepe a térben,  
a természetes anyagok alkalmazása, a helyszíni összeszerelhetõség, 

szétszedhetõség, szállíthatóság, valamint a terek sokrétû használhatósága.  
A pályázati kiírás által felvetett szempontokon túl – ami a víz megjelenítését,  
a magyar hagyományok megidézését: különösen az élelmiszerkultúra, 
környezet és tájgazdálkodás, valamint a mezõgazdaság, és a minõségi 
élelmiszerek fontosságát hangsúlyozta – mi nagyon lényeges szempontnak 
tartottuk a „szûkszavú”, de mégis tisztán érthetõ építészeti nyelvezetet. Ez az, 
amellyel egy nemzetközi környezetben érthetõ módon tudunk „mesélni”  
a magyar sajátosságokról. Mindezekre találó válasznak tûnt a MALOM, mint 
jól érthetõ szimbólum, ami az expó felvetései közül többet is magában hordoz.

A kiállítótér mellett kulturális rendezvénytérként, közösségi térként, talál-
kozóhelyként is funkcionálnia kell. Milyen a tömeg belsõ elosztása? 
HÁ: A pavilon 10 méter széles, 96 méter hosszú, és 12 méter magas 
áttekinthetõ belsõ teret formál, ahol a hézagos deszkaburkolaton 
beszûrõdõ fény különleges, szakrális hangulatot idéz. A zárt teret 
igénylõ funkciók egyfajta ház a házban elv szerint kialakított, ugyan-
csak favázas szerkezetû belsõ „dobozban” kaptak helyet. Ezt az 
elemet áttetszõ polikarbonát burkolattal láttuk el, így természetes, szórt 
megvilágítás jut a helyiségekbe. A pavilon terében alakítottuk ki  
a magyar konyhát kemencével, amely a rendezvények kiszolgálásán 
túl, a magyar kiállítás szerves elemeként is funkcionálhat. Koncepciónk 
szerint a tér és tömegalakítása együttesen a monokulturális 
mezõgazdasági termelés helyett a helyi adottságok változatosságára 
fókuszál, átlátható belsõ elosztása pedig flexibilisen képes befogadni 
az expó különbözõ rendezvényeit.
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Látványtervek: The Greypixel Workshop
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sokatmondó visszafogottság

interjú kovács d. Barna építésszel

Barna arcHiTecTs

Több rangos mûvészeti egyetem építész karán tanultál, milyen tapasz-
talataid vannak az oktatási rendszerekkel kapcsolatban? 
A MOME-én diplomáztam, és két évet tanultam a bécsi Universität für 
angewandte Kunst egyetem építész szakán. Mindkét egyetemrõl elmond-
ható, hogy magas szintû az építészképzés, ennek ellenére azt éreztem, 
hogy a bécsi közösség sokkal integráltabb helyet foglal el a világ 
építésztársadalmában. Egy szellemi mûhelynek a pragmatikus szemlélet 
mellett a kreatív, rugalmas, problémamegoldó gondolkodást kell 
elõsegítenie. Azok, akik ilyen hozzáállásra törekszenek, magabiztos 
szakmai felkészültséget tudnak biztosítani a diákok számára.

Ennek a modernebb szemléletnek köszönhetõ, hogy inkább nemzetközi 
pályázatokon indulsz?
Igen, lehetséges. Szerintem ez egy jó megmérettetési forma, és nem utolsó 
sorban egy olyan verseny, ahol az építészeti értékek szem elõtt tartása 
dominál. A Mongol Nemzeti Archeológiai Múzeum pályázata esetén  
a mongol, japán, koreai, és kínai építészek mellett, ha jól tudom egyedüli-
ként indultam Magyarországról. Nagyon megtisztelõ érzés volt, hogy 
elnyertük az elsõ helyezést, és remélem sikeres folytatása lesz a történetnek.

A kiírás szerint milyen szempontoknak kellett, hogy megfeleljen az épület?
A tervezési helyszín az Ulánbátorban található Nemzeti park volt, ami 
ugyan egy viszonylag nagy terület, azonban a meglévõ infrastruktúra 
figyelembe vétele miatt igencsak leszûkültek a telepítési lehetõségek. 
Koncepciónk mindenképpen a meglévõ infrastruktúra integrálására alapult, 
a területre bevezetõ promenád és kiváltképpen a szökõkút elhelyezkedése, 
jó szervezõ pontnak bizonyult a terv kialakításában. Továbbá, a pályázati 
kiírásban részletes követelmények szerepeltek a kiállító terek rendszerével 

és az elhelyezésre kerülõ mûtárgyak méretével és típusával kapcsolatban. 
Ezeket az adatokat informálisan feldolgoztuk, és a követelmények szem 
elõtt tartásával alakítottuk ki az épületet.

Fellelhetõek valamilyen ázsiai építészetet meghatározó jegyek a kon-
cepcióban?
Az ázsiai építészeti terveknél gyakran merül fel az igény az adott 
országra jellemzõ szimbólumok megjelenítésére, ami egyébként sokszor 
kihívás elé is állítja az építészeket. A Mongol Nemzeti Archeológiai 
Múzeum tervezésének kezdeti stádiumában két fontos analízist vettünk 
figyelembe: az egyik Mongólia különleges építészettörténeti hagyománya, 
a másik a téli évszak, hideg, szeles, extrém idõjárási viszonyait okozó 
szibériai anticiklon. Ezeket a fontos helyi tényezõket elõtérbe helyezve egy 
olyan megoldásban gondolkodtunk, amely egyszerre veszi figyelembe  
a hely szellemének sajátosságait, valamint az idõjárás okozta próbatétele-
ket. A cél egy könnyen átlátható térszervezés volt, ahol az íves tömeget 
helyenként megszakító „utak”, védett közösségi tereket, bejáratokat hoznak 
létre az épületegységben. Az archaikus formák összhangban jelennek 
meg a hely építészettörténeti eszméivel, de nem használtunk egyértelmû 
jelképeket. Úgy látom, hogy a bíráló bizottság fogékony volt a sokatmon-
dó visszafogottság értelmezésére, ezért sikerült jó eredményt elérni.

Milyen visszajelzéseket kaptál?
Nagyon jól esik az érdeklõdés az épülettel kapcsolatban. Mongóliából is 
többen felkerestek, valamint egy dokumentációs kisfilm is készül az elsõ 
három helyezést elért terv bemutatására a mongol televízióban. Összessé-
gében elmondható, hogy pozitív visszajelzéseket kaptam a tervrõl, és úgy 
hallottam, hogy kint is elnyerte a tágabb publikum tetszését.
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különleges párbeszéd

interjú Hatvani Ádám építésszel

sPoraarcHiTecTs:

Vadász Orsolya, Hatvani Ádám, Dékány Tibor, 
Henrik Ceccaroli, Tarcali Dávid, Pásztor Bence, 
Jelena Mihalek, Várhidi Bence

Bodø, Norvégia egyik fontos északi központja, kiemelkedõ logiszti-
kai, kulturális és turisztikai centrum. A meglévõ Városháza építészeti 
arculata, funkcionális kialakítása mára elavulttá vált, így a rehabilitá-
ciójára kiírt nemzetközi tervpályázat jelentõs átalakítását tûzte ki cél-
jául. A kiemelt megvételt nyert tervetek koncepciója mennyiben vette 
figyelembe, hogy a tömeg történelmi szempontból jelentõs emléke  
a környezetének?
Teljes mértékben figyelembe vettük, hiszen átadásával fejezõdött be  
a 60-as években Bodø II. világháború utáni újjáépítése. A régi városháza 
tehát szimbólum, a város újjászületésének szimbóluma. Koncepciónk 
lényege éppen ezért ennek a múltnak a folytatása, a meglévõ épület-
együttes megtartása, és kiegészítése modern, kortárs eszközökkel. Az új 
rész tömegalakításában követi a hagyományos építészeti formákat, 
átértelmezi, aktualizálja, és a helyszínre adaptálja azokat. Kettõs külsõ héj 
fogja össze az új szárnyat, így transzparens, egységes arcot mutat a város 
felé. Belsõ szerkezete helyenként leválik a külsõ burokról, szabálytalanabb, 
tagoltabb, ki-be ugráló tömegével barátságos, jól berendezhetõ irodatere-
ket nyújt, amely maximálisan követi a város léptékét. A két héj között 
kialakuló átmeneti terekben temperált zöld szigetek, télikertek alakulnak ki, 
ezek az északi, kevés külsõ zöldfelülettel rendelkezõ közterekkel szemben 
valós alternatívát nyújtanak az elmélyülésre és a rekreációra egyaránt. 
Egyébként ez a kialakítás, az északi éghajlaton nagyon sokat segít az 
épület hõháztartásában is. Gyakorlatilag az épület kap egy transzparens 
kabátot, zöld zsebekkel. Ez a transzparens homlokzat fontos része  
a koncepciónak, hiszen általa érzékeli a ház a külvilág megismételhe-
tetlen változásait, ami az északi környezet egyik meghatározó eleme. 
Az év nagy részében olyan a fényhatás, mintha átmenet nélküli 
állandó napfelkelte vagy naplemente lenne. Ez a különleges párbe-
széd a koncepciónk egyik alappillére.

A tömegalakítás, és az anyaghasználat mennyire illeszkedik a tradici-
onális norvég építészeti szemléletbe?
A Városháza formavilága a norvég és az északi konvencionális faépítészet 
egyszerû magas tetõs épületeinek kortárs átirata, amely szervesen 
illeszkedik a város sziluettjébe. Egyébként az épület tömege értelmezhetõ 
egy jéghegyként, vagy egy havas hegycsúcsként is, ahogyan az a zsûri 
értékelésében is elhangzott. Ezt a szimbólumot Bodøban nem kell 
magyarázni, az egyik legszebb fekvésû északi város, fjordokkal, nagyon 
látványos és jellegzetes alakú hegyekkel körülvéve. 

Miben tért el a térszervezésetek a többi pályamunkától?
A többi pályázat, köztük az elsõ díjas terv is, elsõsorban egy tömegben 
gondolkodott. Mi a meglévõ városháza tömegét egy nyitott, belsõ udvaros 
kialakítással folytattuk, így az épületszárnyak között létrejövõ átrium egy 
nyitott köztérré válhat. A legtöbb pályázat homlokzati lyukarchitektúrával 
operált, a mi tervünk esztétikus üveghomlokzatot javasolt, ami egyrészt 
jelképezi a városháza transzparenciáját, másrészt kommunikál, játszik  
a fénnyel. Ez itt, a sarkkörtõl északra nagyon fontos része az épületek érzé-
kelésének. A külsõ és a belsõ tér viszonya múlik ezen, hiszen az épület így 
a gyönyörû természeti környezet részévé válhat: télen az állandó napfelkel-
tének és naplementének, nyáron pedig a fehér éjszakáknak.
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közösségformáló ero

interjú Jakab csaba építész és Márton lászló attila 
belsoépítész iparmuvészekkel

A 2014. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilon-
jában az „Építés – Az építés folyamata, ember- és közösségformáló 
ereje, hatása az épített környezetre” címû kiállításuk kerülhet megren-
dezésre. Mit jelent ez a megfogalmazás pontosan?
JCs: A Biennálé központi témájához csak „szõrmentén” kapcsolódva 
magát az ÉPÍTÉST – a maga hétköznapi valóságában – szeretnénk 
bemutatni a pavilonunkban. Az ÉPÍTÉS közelíti egymáshoz az embereket: 
az eltérõ kultúrákból érkezõk, a laikusok és a szakma vájt fülû látogatói, 
a fiatalok, illetve a keresõ zarándokok egyaránt közelebb kerülhetnek 
egymáshoz és az építészethez. Épülhetnek a bemutatott folyamat, és az 
a köré szervezett kiállítás élményeibõl és tanulságaiból. Ez a magatartás 
segíthet mindenkinek megérteni az építészhivatás napi gyakorlatban 
megjelenõ, örömteli szolgálatként értelmezett szakrális erejét.

Mit jelent a gyakorlatban a Kárpát-medencei modell bemutatása?
MLA: A jelent a változatos koncepciók mentén formálódó építõ-kalákák 
jellemzik szerte a Kárpát-medencében. Míg a korábbi, elméleti síkon 
folyó építés – alapfogalmak értelmezése – mára kézzelfogható, 
funkcionáló, a tájba illesztett építményekben ölt testet. Ezek az építések 
már nem csupán a tájépítészek, építészek intellektuális kalandjai, hanem 
legtöbb esetben történetek, a különbözõ helyekrõl jövõ, különbözõ 
indíttatástól vezérelt emberek közös alkotásai. Változatos, de jól 
megragadható formái alakultak ki ezeknek az ÉPÍTÉSEKNEK. Fontos 
jellemzõjük, többnyire közös vonásuk, az emberformáló és 
közösségépítõ erejük. Ezeknek az eseményeknek bemutatásra érdemes 
folyama van: az alapanyag elõkészítésétõl az alkotáson át  
a kész mû átadásáig, amelyhez számos esemény, fõzés, táncmulatság 
stb. kapcsolódik. Ez sem nóvum, „építész úri huncutság”, hanem egy 
korábban létezõ – majd sokáig csak lappangva továbbélõ –, a szoros 
emberi kapcsolatokra építõ alapból eredeztethetõ.
A folyamat mára egy magasabb szintre emelkedett. Ez jól példázza azt, 
hogy a modernitás korán és a posztmodernen túl is van élet. Egyre több 
olyan történettel találkozhatunk, ahol alulról szervezett módon, egy 
csoport áll össze, és közösségi munkával hoz létre nem egyszerûen 
épületet, építményt, hanem olyan közeget, amely élettel tölti meg az 
építészeti keretet. Itt a mûépítészeti környezet sok esetben sérült és 
csonka, a vájt fülû esztéták által kritizálható, de ez a valóság. Mi éppen 
ezért úgy gondoljuk, hogy a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti 
Biennálén ezt a KÁRPÁT-MEDENCEI MODELLT érdemes és kell bemutatni.
Az ÉPÍTÉST – a pavilon központi terében, a maga valóságában a három 
KAPU helyszínen – akár a látogatók bevonásával – történõ felépítésével 
szeretnénk megjeleníteni. Az ehhez kapcsolódó kiállítások pedig  
a spontán építés példáit (Kunkovács László fotóin keresztül), a magyaror-
szági építészképzés építés-kalákáit (tablók és filmek formájában), illetve 
az általunk kiírandó Kapu ÉPÍTÉSI pályázat tervanyagát ismertetik.




