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 Flow Hostel a PRTZN Taktikus Téralakító Praxis irodától

Áramló design

Gyorsan változó életünk van, így ehhez alkalmazkodó életterekre van szükségünk. 
Napjaink kultúrájának egyre integránsabb részét képezi az utazás, a világ legkülönbözőbb városainak 

felfedezése. Ezzel párhuzamosan viszont olyan – egyszerre kényelmes és praktikus – szálláshelyekre is 
igényünk van, amelyek épp ezen életforma elvárásait szolgálják ki. A budapesti Flow Hostel a design 

segítségével ad válaszokat az újfajta kihívásokra. 

Mire van szüksége egy hazánkba uta-

zó turistának, aki fel akarja fedezni Buda-

pestet, és közben megszállna valahol? Egy 

központi helyre, amelyet könnyű megköze-

líteni. Egy olyan szállásra, amely anyagi-

lag elérhető, és ezzel együtt is kényelmes 

alvóhelyet, tisztálkodási és főzési lehető-

séget, internetet biztosít. A hostelek intéz-

ménye épp ezirányú igényeinket kíván-

ja kielégíteni, hiszen arra keres kortárs 

válaszokat, hogy az emberek ideiglenes 

„együttélésében” mennyi saját és meny-

nyi közös térre van szükség ahhoz, hogy 

a közösségi lét is megélhető legyen, de 

a személyes élettér se szenvedjen csor-

bát. Ahhoz azonban, hogy ezek megvaló-

sulhassanak, olyan a design által adható 

válaszokra van szükség, amelyek képe-

sek ehhez az érzékeny kérdéskörhöz értő 

módon viszonyulni – hiszen egy hostel sike-

re épp ennek a megtalálásában rejlik. 

A helyszín egy Kálvin térhez közeli ikoni-

kus épület a Gönczy Pál utcában. A színház-

ban járatosabbak számára az épület azon-

nal összekapcsolódik a Krétakör nevével, 

hiszen a hostel a volt Krétakör bázisának 

    Terek és funkciók 
állandó újraformálódása. 

« A recepció tere.
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Közös helységben kialakított 
méretes tárolószekrény.

» Minimál-térben 
megteremtett 
biztonság és széles 
körű használhatóság. 

» Egyedi tervezésű 
emeletes ágyak különféle 
tároló rekeszekkel, plusz 
beépített funkciókkal.

helyén található. Így az ide látogató aka-

ratlanul is egy olyan kulturális aurába lép 

be, amelyben még ott rezonál a 2000-

es évek meghatározó társulatának szel-

leme. A hagyomány azért sem elhanya-

golható, hiszen a hostel tervezői a ház 

múltjára, történelmére is reflektálnak a bel-

sőépítészeti megoldások terén. Ahogy 

a hostel neve is mutatja, legfőbb tulajdon-

sága épp az áramlásban, a terek és funk-

ciók állandó újraformálódásában keresen-

dő. A tisztálkodási és alváshoz kapcsolódó 

tevékenységek mellett ugyanis olyan vál-

tozó dinamikához illeszkedő designszemlé-

let formálta a közösségi részeket, amelyben 

a terek, a bútorok nagyfokú mobilitás-

sal rendelkeznek, és használói viszonyla-

gos szabadsággal működtethetik azokat. 

A PRTZN – Taktikus Téralakító Pra-

xis három fiatal építészből álló (Hory Ger-

gely, Major Zoltán, Müllner Péter) műhely, 

amely 2013-ban alapult. Ars poétikájuk-

ban is megfogalmazzák, hogy a formá-

lis építészeti stratégiák gyakran – alaphely-

zetükből fakadóan – merev struktúrájával 

és gondolkodásmódjával szemben ők egy 

olyan szemléletet kívánnak képviselni a pia-

con, amely gyorsan és spontán módon rea-

gál az állandóan változó építészeti kihívá-

sokra. Egy hostelnek pedig pontosan ezek 

a legfőbb jellemzői: az állandó funkció-

váltás, illetve olyan építészeti megoldások 

jelenléte, amely az esztétikum mellett a – 

sokszor minimálterek – maximálisan funk-

cionális kihasználására épül. Hiszen az ide 

érkező nem kap saját szobát, saját für-

dőszobát, saját konyhát, hanem csupán 

egy ágyat, amelyben az éjszakáját eltölt-

heti. Éppen ebből kifolyólag az ágy – mint 

saját, privát tér – olyan kényelmi funkciók-

kal kell, hogy rendelkezzen, amely a nyu-

godt pihentető alvásnak és a szeparációnak 

helyet tud biztosítani. A tervezők épp ezért 

nem készen kapható megoldásokkal dolgoz-

tak, hanem olyan, a hostel számára meg-

tervezett emeletes ágyakat alkalmaztak, 

amelyek az alvófelületen túl különféle táro-

ló rekeszekkel, saját konnektorral,  töröl-

közőszárítóval és nagyméretű, a bőrön-

dök számára készült görgethető ládával és 

A TERVEZŐK NEM 
KÉSZEN KAPHATÓ 
MEGOLDÁSOKKAL 
DOLGOZTAK
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A hagyomány sem 
elhanyagolható: 
a Krétakör bázisa volt 
ez a helyszín egykor.

    Nyitott közösségi terek, 
multikulturális légkör.

As autectcullent 
reici quas nobit 
voluptas simaximus 

mozgatható bútorai is, amelyek szabadon 

alkalmazkodnak a használók igényeihez. 

A legszerethetőbb mozzanat épp ebben 

rejtezik, hiszen a nyitott közösségi terek 

olyan multikulturális légkörnek adnak táp-

talajt, amelyekben a közös zenélés, egy-

más kultúrájának megismerése szabad, 

kötetlen, áramló jelenségként lehet jelen. 

Az építészet legemberibb oldala bontako-

zik ki itt a szemünk előtt: az emberi talál-

kozások helyszínének megalkotása.

függönnyel vannak ellátva, vagyis ebben 

a minimál-térben képesek a biztonságot és 

a széles körű használhatóságot megterem-

teni. Az ágyak kialakítása mellett legalább 

ilyen lényeges szempont volt a térszerve-

zés újragondolása is. A megvalósult kon-

cepcióban olyan nyitott, átlátható terek-

ben gondolkodtak a tervezők, amelyekben a 

különféle nemzetiségű és országokból szár-

mazó vendégek szabad áramlása kibonta-

kozhat. Ezt a cél szolgálják a közösségi tér 
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