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A brit Art Gene csApAtA kicsit belenyúlt eGy üdülõközpont dns-ébe, hoGy A kisváros  

A továbbiAkbAn eGy szociálisAn rehAbilitált közterülettel fejlõdhessen tovább A roker podnAk 

nevezett, szAbAd felhAsználású kApszulák állAndó társAsáGábAn.

Términimumok anyaTrakTorral 
Geogubók reinkarnációja Szöveg: 
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Maddi Nicholson és Stuart Bastik képzõ-
mûvészek 1996 óta dolgoznak közös pro-
jekteken – ekkoriban már megjelent az újító, 
szerepköröket feszegetõ, szociálisan érzé-
keny építészeti szemléletmód, amelyben  
az alkotópáros a mai napig aktívan szerepet 
vállal.

Az alkotók a mûvészeti határterületek-
kel alig törõdve komplex, megalapozott és 
direkt beavatkozások praxisához teremtenek 
szociális és urbanisztikai teret, táplálkozva  
a helyi (de gyakran globális) problémákat 
leginkább felvetõ adottságokból. Gyakorla-
tuknak éppúgy része az, hogy megpróbálnak 
a hivatalos történeti- és kulturális topográfia 
alatti, attól elváló, olyan közösségi érték-tér-
képet készíteni, amely tudatosítja a lakosok-

ban, mily fantasztikus környezetben is élnek, 
de szerveznek rezidensprogramokat is, két-
három hónapos ösztöndíjakra pályázhatnak 
mûvészek és építészek, hogy számukra is 
szabad intervenciós térré válhasson Barrow-
in-Furness, ez a hitehagyott angol iparváros.

Azért megható az efféle építészeti nyelv-
járás, mert ha jól beszéli egy alkotó, akkor  
a legkisebb térbe is a legtöbb gondolatot 
képes sûríteni úgy, hogy azok környezetükkel 
és felhasználóikkal kapcsolatba lépve akár 
áttételesen is közvetítõdjenek, aktiválódjanak. 
Nem szükséges, hogy aki éppen találkozik  
a mûvel, értse, és meg tudja fogalmazni, 
hogy az miért jó – elég, ha csak örül neki és 
szívesen használja, mint például ezt a pár 
golyóbist, mert bármire is szolgáljanak, imád-

nivalók. Szinte megkövetelik, hogy becéz-
zék, pátyolgassák és szeressék õket. Vala-
miféle gyámoltalan kis teremtmények õk, 
akik még nem értik, miért nincsenek embe-
rek rendszeresen ott, ahová éppen pottyan-
tak. Próbálnak kommunikálni és barátságot 
kötni, megnyílnak, befogadnak és adnak 
bármit, amit csak kérnek tõlük – gondola-
tainkban még csipognak is –; szinte bármi-
lyen szükséges szerepet felvállalnak, csak 
had tölthessenek az emberekkel minél több 
idõt ezen az igézõ helyen! Ezek a gubólé-
nyek az Egyesült Királyság észak-keleti part-
jára, a Sunderland városánál található Roker 
nyaralóközpont természetkapujába érkeztek, 
roppant elõrelátó, alázatos és alkalmazkodó 
módon, hogy életüket maximális szolgálat-
ban tölthessék.

A gubók elsõdlegesen a helyi természeti  
adottságokkal kötöttek szövetséget: formai 
inspirációkat követve a partvidék ágyúgolyók-
hoz hasonlatos geológiai képzõdményeinek 
reinkarnációiként nyernek teret, de sziklák 
helyett már a homokban. Intelligens és érzé-
keny természetükbõl fakad, hogy a területet 
meghatározó natív jelenségekre még formá-
jukon túl is reagálnak: színharmóniájukban  
a fa és a homok, a designzöld és a gyep, 
szerkezetükben pedig a fém és a szikla szub-
tilis kölcsönhatásait hordozzák – így válnak 
a konstrukció, a formaalkotás és az anyag-
használat könnyeden naturális és mereven 
szerkezetes elegyévé.

Mint azt a felvázolt, szociálisan érzé-
keny alkotói hozzáállásmód feltételezi, 
Roker partrehabilitációs projektjében is fon-
tos szerepet kapott a közösségi tervezés. 
Az alapkoncepciót és a programot a támo-
gatókkal és az itt élõkkel közösen hangolták  
a végsõ terv felé. Ennek köszönhetõen már  
a gubók nélkül is teljesült az egyik célkitûzés, 
azaz fókuszálni egy mikroközösség figyel-
mét a közvetlen környezetében szunnya-
dó lehetõségekre: a természeti értékek 
intenzívebb kihasználására, a közösség-
építõ hatásra és a turisztikai lehetõségekre.  
A folyamatos vizuális kultúraközelségen túl 
az Art Gene annak a lehetõségét is felve-
tette, hogy ezzel a minimál-beavatkozással 
Sunderland jelentõs nemzetközi szerephez 
juthat a megújuló energiaforrások témakör-
ét taglaló tanmûhelyek, konferenciák, kuta-
tási programok és workshopok helyszíne-
ként. Így persze a gubók elengedhetetlenül 
környezettudatosak: önellátók és széndioxid-
kibocsátásuk is nulla. A tervek elkészítésé-
hez Nicholson és Bastik bevonta Marianne 
Heaslip építészt is, aki a megújuló energia-
források és a közmûhálózatoktól független 
technológiák megoldásait adta a koncepció-
hoz például a szélturbinákkal és a napele-
mekkel. A kivitelezéssel megbízott Millimetre 
csapata elsõsorban a hajóépítésnél alkal-
mazott anyagokat és eljárásokat használta. 

Fotó: Nicholson Bastik
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A gubó-tok vízálló polimer-kompozitból,  
a héjszerkezet rozsdamentes acélvázból és 
hajlított tölgyfa burkolatból készült – némi 
LED-világítással megbolondítva. Az alkal-
mazott formajegyek a tenger(part)i építést 
asszociálják, legyen szó standról, kis pavi-
lonról vagy egy hajókabinról – de mindig 
tartva egy elegánsan koherens és minimális 
eszközhasználatot.

A tervezõi szándék szerint a homokos ten-
gerpartot – már a sétánytól egészen a stran-
dig – az emberi viselkedést mintázva népesí-
tik be a gubók: andalognak, megpihennek, 
különbözõ tevékenységeket folytatnak, cso-
portokba verõdnek, majd különválnak és 
ismét elkóricálnak. Ezzel a folyamatos hely-
zet- és funkcióváltással dinamikus egyensúly 
alakulhat ki nem csak természetes és mes-
terséges környezet között, hanem ember és 
produktum viszonylatában is. A vízió egy 
sûrûn telegolyózott partszakasz a legkü-
lönfélébb célokhoz idomított gubók soka-
ságával: egyes esetekben, ahol a funkció 
megköveteli, az alapformához protézisek, 
ragadványformák és szerkezetek ízesülnek. 
Elsõ lépésként – 2013 júliusában – három, 
teraszplatformmal ötvözött Roker Podot szál-
lítottak a partra, amelyekhez 3+1 felhaszná-
lási mód javasolható. Az egyik mint kioszk-
bár üzemel, kettõ másik pedig oktatási- és 
egyéb elõadásoknak adhat teret. További 

bónuszként a platformokat összeforgatva 
egy közös, nagyobb méretû színpad hozha-
tó létre a gubacs centrumában. A lassú moz-
gással önjárónak álmodott gubókat egyelõre 
egy traktor vontatja föl és alá a parton, ami 
a koncepció és megjelenés humortartományá-
ba még bele is fér.

Tárgy és építészet, test és tér, és még több: 
a megszemélyesíthetõ gubacsok szokatlan 
genetikájukkal képesek új dimenziókat nyit-
ni azoknak a gondolatoknak, amelyeket  
az Art Gene közvetít helyrõl, közösségrõl és 
egy közvetlen, simogatható és talán csipogó 
építészetrõl.

Minimális beavatkozással is rehabilitálható a sunderlandi nyaralóközpont – az Art Gene csapata egy környezetére okosan és érzékenyen reagáló építészeti megoldást dolgozott ki – Fotó: Charlie MacKeith

A gubók a helyi igényeket változatos funkciójú terekkel szolgálják – Fotó: Nicholson Bastik


