
26 országból 325 épülettel vettek részt európai és

kínai építészek a Baumit Life Challenge építészeti

versenyen, melyet családi ház, társasház, középü-

let, energetikai és mûemlék-felújítás, valamint spe-

ciális struktúra kategóriában hirdetettek meg kate-

góriánként 6 600 eurós díjért, valamint 9 900 euró-

val járó fõdíjért.

Családi ház kategóriában egy szlovéniai épü-
let nyert. A Vrheben épült ház a szlovén népi
építészet stílusjegyeit követi. Fantázianeve, a
„szénaszárító” is erre utal. Építész: Styria
Arhitektura. [1] 

A társasház kategória díját a szintén szlovén
Trplan Arhitekti kapta az idõsek számára,
Izolában épült társasházával. A két lakóház-
ból álló együttes szándékosan nem különbö-
zik a mai társasházaktól, az építészek így fe-
jezték ki azt, hogy nincs különbség a fiatalko-
ri és az idõskori lakhatás között. Építész:
Gu ic Trplan Arhitekti. [2] 

A Ceské Budejovice-i Dél-Csehországi Egye-
tem hallgatói klubjának épülete nyerte el a
középület kategória díját. A parkban álló, egy-
szerû formájú, nyitott kialakítású klubépület
harmonizál a környezõ pavilonokkal. Építész:
Atelier Dvorák Architekti. [3] 

A müncheni Paulaner Sörfõzde felújított épü-
lete nyerte a mûemlék kategória díját. Az
épületegyüttes a második világháborúban
bombatalálatot kapott, felújítása csak részle-
gesen történt meg. Az ohlmüllerstrassei épü-
let rekonstrukciója 2017-ben készült el, a
megmentésre már nem alkalmas épületrész
helyén az eredetivel harmonizáló, modern bõ-
vítés készült. Építész: Hierl Architekten BDA
DWB. [4] 

A madridi Torre 30 irodaház kapta az energe-
tikai felújításért járó kategóriadíjat. A projekt

keretében egy fõútvonal mellett épült, mára
korszerûtlenné vált betonmonstrum született
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újjá. A hõszigetelt, színes homlokzatot perforált fémlemezzel építették
körbe. Építész: Ruiz Barbarin Arquitectos. [5] 

Egy, az ausztriai Badenben épült vagány és egyedülálló lakóház nyerte
a speciális struktúra díjat. A felsõ szint erõteljes zöld vakolata Baumit
CreativTop modellezõ vékonyvakolatból készült. Durva barázdái a kert-
ben álló vén diófa kérgét imitálják. Építész: Caramel Architekten, kivi-
telezõ a Sperhansl Bau és Ionescu Octavian. [6] 

Barcelona új városrészében lakóházakból, közösségi és egészségköz-
pontból álló, idõseknek épült komplexum kapta a Baumit Life Challen-
ge 9 900 eurós fõdíját. Építész: Ute Bonell I Gil & Peris + Toral. [7] 
A verseny döntõjébe, a középület kategória elsõ hat jelöltje közé Magyar-
országról az Archikon építésziroda által tervezett budapesti Meséskert
óvoda jutott be.

A pályázat teljes anyaga a lifechallenge.baumit.com honlapon tekint-
hetõ meg.

Baumit Kft., Dorog
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