
































Koncepció

Kapcsolódás.
Ideiglenes szerkezetünk egy csomópontból építkező 
rendszer. Három farúd oldható, faékkel zárható 
kötéssel kapcsolódva nyomatéktűrő hármaskeresztet 
alkot. A keresztek térbeli sorolásával egy szövetszerű, 
túlhatározott statikai szerketetet hozunk létre. 
Eme építőelemrendszerrel egy derékszögű váz, 
transzparens tömeg építhető, így szoborszerű 
objektumot, teret lehet belőle képezni. A rendszert 
további elemekkel bővítve további képességekkel 
ruházhatjuk fel, például fedést, ülőfelületeket 
hozhatunk létre, vásznak, lapok beilleszésével.

Koncepciónk szerint a magyar pavilon átriumába 
épített szerkezetünk egy kehelyforma, egy fa. Ennek  
kettényíló, “odvas” törzse képez egy kapu-teret. Ezt 
a kapu nem egy hagyományos kapu, mely egyik 
térből a másikba ereszt át, hanem mint egy kolostor 
udvarán magában álló kapu, áthaladva allatta egy 
felsőbb, szellemi dimenzióba emeli a látogatót, így 
válva a pavilon fogadó-kapu-terévé.
A törzs fejmagasság fölött hirtelen vizszintesen 
elterülve “ágaival” beborítja majd az egész átriumot. 
Ezt a komoly méretű konzolt a kehely forma felső 
koszorújába fűzött impregnált vászon szalagok 
feszítenék össze, így egy ritka fedést.

A pad renovációja helyett egy kis léptékű építményt 
gondoltunk elhelyezni a valaha volt pad helyén, így 
szerkezetünkkel előkészítve az érkezőt a kiállítás 
témájára. Itt egy többszemélyes, netán dobogós 
leülőfelületet alakítanánk ki.

A csipeszekkel való látogatói építkezés szerintünk 
nagyon jól kapcsolódik installációnkhoz, már csak 
az ékek és a csipeszek közti direkt formai párhuzam 
okán is.
A csipeszekkel való építkezést egy kísérletként 
képzeljük el, hogyan építkezhetünk belőle, mit, és 
mennyit bír a csipesz? 
Kreativitásra ösztönzőn, példaként indítanánk el 
többféle építési módot: korallszerűt, ahol egy csipesz 
egy kiálló ékhez csatlakozik, majd ehhez további 
csipeszek csiptethetőek; függőlegesen párhuzamos 
szálakra csiptetésel mint egy abakusz, kotta vagy 
hangszínszabályzó rakódnának egymásra,-épülnének 
fel a csipeszek; netán mint térben körbevezetett 
szárítókötelek, csigákon mozgó futókötélzet elhe 
lyezésével, csipeszüket a látogatók útra indithatják a 
jelképes univerzumban. 

Anyag-költség lista

Egy rúd: 0,04 x 0,04 x 0,75= 0.0012 m3 tölgyfa. 
Három rúd: 0,0036 dm3, az ezekből alkotott 
csomópont által kitöltött tér: 0,422 légköbméter. 
Az általunk tervezett installációhoz 200 csomópont 
szükséges. Ez 600 rúd, ami 720 dm3 és ez 84 lég 
m3 felállított szerkezet. Itt említenénk meg a 
konstrukció jó szállíthatóságát és tárolhatóságát. A 
kitöltött tér  és a szerkezet térfogataránya 0,85 %.

Egy idei egyetemi expo standra márciusban 
1,2 m3 támogatói tölgyfából az egyetemünk 
tanüzemében hallgatói gyakorlatokon 300 rudat, 
100 csomópontnyi építőelemet gyártottunk le. 
Az általunk tervezett biennálés installációt még 
egyszer ennyi elemből terveztük meg. 

A tanüzemi munka és 1,2 m3 tölgyfa becsült 
költsége 300-300 ezer forint. A gyártás során nem 
sikerült 70%-nál kevesebb hulladékkal dolgozni. 
Kisebb hulladékveszteségre optimalizált gyártás 
során kevesebb alapanyagból is legyártható 
ugyanennyi építőelem. Továbbá  bízunk abban, 
hogy ilyen rangos eseményre tudunk találni újabb, 
további támogatókat.

A további költségek a fedést biztosító impregnált 
vászon, ennek kötélzete, és a zártszelvényekből 
szerkesztett 50 horganyzott lábazati alkatrész. 
Ezek becsült költsége nem haladja meg a 100 ezer 
forintot.






