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A házak és a lelkek csendje jön,
A béke száll nagy, szürke lepedőn.

Bús táj fölött, bárányfelhők alatt
Ezüstöt önt az estbe a harang.

Ballag a nyáj, elbődül boldogan,
Már minden lélek s kapu tárva van.

...

“
“

[ Juhász Gyula : Falusi Alkony ]



KÉZI RAJZ



Napjaink modern építészetének 
alapproblémája a hagyományokat követő 
népi építészet háttérbe szorítása, a ter-
mészetes építőanyagok elhanyagolása. 
Újragondolva ezeket a problémákat, új 
szemléletmódot próbáltunk felvetni, mely 
kapcsán a pályamű a kaput, mint épít-
ményt természetes anyagok által sze-
retné egy teljesen kifordított szemszög-
ből megjeleníteni, elszakadva a konkrét 
átkelési funkciótól. A látogató szeme elé 
belépés után egy negatív térképzés tárul, 
ahol a pozitív negatívvá válik, a lent fent-
re emelkedik. Az installáció azon kívül, 
hogy önálló formaként képviseli szerepét, 
kihasználja a körülötte lévő teret és 
együtt él vele, a térrel összhangba kerülve 
eggyé válik, és hirtelen olyan környezetbe 
kerülünk, ahol a forma és anyag kettőse 
a látogatót finoman körülöleli, és biz-

tonságos menedéket nyújt.

Létezik-e annál szabadabb érzés, 
mint madárként repülni a fák felett, 
gyermekként szaladgálni a lombok 

között átszűrődő fényben?
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Az installáció fő eleme a 
fűzfavessző, mely a hagyományos 
kosárfonás alapvető anyaga, ezzel is 
hangsúlyozva a népi kézművesség, 
és népi építészet manapság 
halványuló szerepét. Az ágak 
tömege egy olyan élő, organikus 
könnyű szerkezetet képeznek, mely 
a nyári nap melegében árnyékot 
adnak, mindemellett a fényt 
átengedve különleges fényhatásával 
festi meg környezetét. Az átrium 
hangulatát egy meditációs térként 

álmodtuk meg, mely rövid időre a 
világ gondjait feledtetni tudja, és 
az látogató nyugodt körülmények 
között pihentetné elméjét, miközben 
átadja magát a légmozgás keltette 
folyamatos lágy formai lüktetésnek.

Az installációban tetten érhető 
a korábbi évek kiállításai is, hiszen 
ahogy a BorderLINE Architec-
ture 2010-es munkája, ugyanúgy 
a SpaceMaker 2012 szelleme is 
felsejlik tovább fonva az elődök által 
hátrahagyott fonalat az idei kiállítás 
szövetébe.



Anyag Mennyiség Fajsúly Súly Egységár Ár

120x60x3 mm acél 24,0 m 8,04 kg/m 192,96 kg 11 915 Ft/6m 47 660 Ft

Fischer FH II 10/15 SK 18 db n/a n/a 517 Ft/db 9 306 Ft

Egyedi acél rögzítő elem 236 db n/a kb. 23,5 kg n/a n/a

Acél kampó 236 db n/a kb. 23,5 kg 13,99 Ft/db 3 302 Ft

Kötélszív, acél 236 db n/a kb. 5 kg 48,94 Ft/db 11 550 Ft

Sodrony-és hu- 118 db n/a kb. 23,5 kg 169,60 Ft/db 20 013 Ft

Sodronyszorító bilincs, 236 db n/a kb. 5 kg 42,73 Ft/db 10 085 Ft

DIN 3063 1x19 Ø 1,5 708 m 0,08 kg/m 56,64 kg 241,3 Ft/m 170 840 Ft

Ø 1,2 kötöződrót 1050 m 0,06 kg/m 62,54 kg 328 Ft/kg 20 513 Ft

Építészeti fűzfa 6 844 szál 500 kg/m3 1 210 kg 130 Ft/kg 157 300 Ft

Összesen 1 602,64 kg 450 569 Ft

A feltüntetett súly tájékoztató jellegű, az ár bruttó kiskereskedelmi ár, de üzletenként eltérő lehet.

A programban szereplő fa 
ruha-csipesz gondolatot egy apró 
cetlivel egészítenénk ki, és nem 
csak építési, hanem üzenethordozó 
szereppel is ruháznánk fel, amelyen 
a látogató pár szóban fogalmazná 
meg a kiállítás vagy a tér által keltett 
érzéseket-tapasztalatokat, majd a 
kinti padra, vagy a fogadótérben 
lévő lógó fűzfavesszőkre felcsíptetve 
emelné a kiállítás színvonalát, ezzel 
hozzájárulna az építéshez, és a vesszők 
„kilombosodásával” a természet 
újjáéledésének metafórájaként a 
környezetvédelemhez. Célunk, hogy 
ez a mozgalom a kiállítás végére 
új arculattal ruházza fel a pavilont, 
és általa a résztvevők átérezzék az 
alkotás és önkifejezés egyszerű örömét.

A magyar pavilon épülete előt-
ti pad ülőfelületének kialakítása 
a belső térben megvalósítandó 
kapu-fogadótér építmény szel-
lemét, anyagát és szerkezetét 
tükrözné. Hosszú évek alatt a 
talajszint emelkedése miatt ala-
csonyra süllyedő, már meglévő 
beton szerkezetű oldalak tetején 
lévő íves felületet kihasználva 
hozunk létre ülőfelületet. A pad 
oldallapjai mellett földbe ásott 
legyökereztetett élő fűzfaágakat 
helyezünk el, melyeket ráhajtunk 
az oldallapokra, ezáltal létre-
hozva egy élő, rusztikus, mégis 
kényelmes ülő felületet, mely 
a későbbi évek során is mara-
dandó, különleges pihenőhelyet 
hagy maga után.

Kivitelezés: Az adott tér egy 6,07 m x 11,81 m-es belső átrium, fehér 
oldalfalakkal, egy bejárattal, két oldalsó átjárási lehetőséggel, a szabad ég 
alatt. Falazata és burkolata nem alkalmazható erőteljes tartószerkezetként, 
így a kapuépítmény önsúlyából eredő húzóerőket egy szerelt acél keret 
viseli. A szerkezet a helyiség belső terében, a két hosszanti falon, +5,00 
m-es magasságban kerül 2 m-ként dübelezéssel a falazathoz rögzítve. A 
rögzítéshez kónusz fúróval készített furatot cementes péppel töltjük ki, majd 
ebbe rögzítjük a dübeleket. Ezekbe menetes szárat vezetünk a zártszelvényen 
előre elkészített furatokon keresztül.  Az acél zártszelvényen 10cm-enként 
egyedileg kivágott acél gyártmányokat helyezünk el hegesztéssel, melyekbe 
a kötélzetet rögzítjük. Az acél sodronyok egyik végükön kampóval közvetlenül 
az acél keretbe kerülnek beakasztásra, másik végükön egy sodronyfeszítő 
beiktatásával húzzuk kellően feszesre a kötélpályát. A felhasznált rövidebb, 
hosszabb, vágott fűzfaágak végén egy vájatot maratunk, hogy azok a 
nagyobb felületen biztosan kapaszkodjanak a sodronyokba, majd egyesével 
a betonvas szereléshez hasonlóan lágyhuzallal kötözzük a sodronyokhoz az 
ágakat, 10cm-es távolságokban, minden második sorban 5cm-es eltolással.




