
MAGMAGMAGMAG              az élet mozgatóeleme

HÁZHÁZHÁZHÁZ               mint élettér és annak társadalmi jelentősége, felelősségvállalása

ZSINÓRZSINÓRZSINÓRZSINÓR         mint az emberek közötti kapcsolati rendszer

CSIPESZ CSIPESZ CSIPESZ CSIPESZ           a „tömeg” a közösség erejének a szimbóluma

A mára már szinte elfelejtett együttdolgozás, a közösségi munka
és közösségi élet hiánya kifejezetten fontossá teszi a téma
tárgyalását. Ez a fajta gondolkodás az emberi kapcsolatok
hiányára megoldás lehetne. Manapság az emberek nem eléggé
segítik egymást, pedig valamikor ez természetes volt, a feladatok
nagy részét közösen végezték, és így tudtak megélni,
eredményeket elérni.

A közösségi erő bemutatása ruhacsipeszekkel egy nagyon
érdekes feladat. 150 ezer csipesz, 900 kg „nyersanyag”, amivel
nem elég csak tömeget képezni, hanem fontos az, hogy az építés
szimbólummává váljon, ahol a látogató közreműködése kell a
pályázatban tervezettek szerint. Koncepcióként a kaláka egyik
legalapvetőbb formájának, a házépítésnek egy absztrakt
megfogalmazását tűztük ki célul pályázatunkban.

Az installáció témája egy stilizált ház, amelynek üzenetét
fontosnak tartjuk, mert a lakosság 7%-a még ma is komfort
nélküli lakásokban él.  Ez a közösségi munka és erő lehetőséget
adhatna arra, hogy a régen jól működő építés ma is
megoldásként szolgáljon erre a problémára. Ilyen közösségi
sikerre volt is példa a közelmúltban Magyarországon, amit
kiemelkedő teljesítménynek gondolunk. Ez nem csak a lakhatás
és az emberi élet körülményeinek a javítását jelentheti, hanem a
közösség számára egy megélhetési lehetőséget is biztosíthat,
hiszen kitanulhatják a házépítés mesterségét.
A pályázati anyagunkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
a lakhatási problémára a kaláka módszere megoldást nyújthat.

A magmagmagmag (a súlyok), mint az élet mozgatórugója, emeli fel a vázat és létrehozza az építési felületet. A kifeszített
zsinórokzsinórokzsinórokzsinórok adják a közösség számára azt a teret, ahol a csipeszekcsipeszekcsipeszekcsipeszek a ház építését szimbolizálják.
Célunk egy falusias atmoszféra megidézése, a régi paraszti világ hangulatának visszaadása. Ennek része a
kalákábankalákábankalákábankalákában megépülő ház, valamint a rajta függő gabonazsákokgabonazsákokgabonazsákokgabonazsákok. A közösségi élmény fokozására nagy zsákokat
helyezünk el a pavilonban, amiből a látogatók kedvükre vehetnek diót, napraforgómagot, tökmagot, pirított
kukoricát. A padlón is szórunk szét magokat, így olyan hangulatot teremtve, mintha egy falusi portán járnánk.
Ehhez kapcsolódóan az előtérben, az átriumban folyó építésépítésépítésépítést előkészítve, a látogatók a kihelyezett zsákokból
elvehetik az „építőanyagot”, a ruhacsipeszt.

Az koncepció alapgondolata az alábbi elemek köréAz koncepció alapgondolata az alábbi elemek köréAz koncepció alapgondolata az alábbi elemek köréAz koncepció alapgondolata az alábbi elemek köré
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Az installáció váza 8 cm átmérőjű kör keresztmetszetű keményfa rudakból (szükség esetén
fém betéttel) áll, amik acélhüvelyek segítségével kapcsolódnak egymáshoz. A keményfa
szerkezetbe gyűrűscsavarok kerülnek elhelyezésre, amelyek a kenderzsinór vezetősínjei. A
kenderzsinórokmeghatározott mintázat szerint kerülnek rögzítésre.
A zsinórokat súlyok feszítik. Ezek a súlyok az életet mozgató magok, amelyek kis zsákokban
vannak.
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Kötél fonási ábrasor



Az átriumban található installációhoz hasonlóan
a pad pad pad pad tervezésénél is filigrán, hengeres
szerkezeteket és huzalokat használtunk fel. A
meglévő kőprofilokra deszkákat erősítünk,
amikre a kezelt keményfa rudak kerülnek. Ezeket
acélsodronnyal beszőve kapjuk meg az
ülőfelületet.

Sodrott kenderkötél:Sodrott kenderkötél:Sodrott kenderkötél:Sodrott kenderkötél:
felhasznált hossz: 884,2 fm
költség: 53049 ft

Gerenda(d: 8 cm kör keresztmetszet):Gerenda(d: 8 cm kör keresztmetszet):Gerenda(d: 8 cm kör keresztmetszet):Gerenda(d: 8 cm kör keresztmetszet):
felhasznált hossz: 76,8 fm
költség: 73257 ft

Szemescsavar (d: 12 mm):Szemescsavar (d: 12 mm):Szemescsavar (d: 12 mm):Szemescsavar (d: 12 mm):
felhasznált mennyiség: 367 db
költség: 4632 ft

Zsákvászon:Zsákvászon:Zsákvászon:Zsákvászon:
költség: 27280 ft

Acél szerkezet:Acél szerkezet:Acél szerkezet:Acél szerkezet:
költség: 16000 ft

Magok (3 hónapra):Magok (3 hónapra):Magok (3 hónapra):Magok (3 hónapra):
becsült költség:  200000 ft
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Anyagkimutatás és költségszámítás:Anyagkimutatás és költségszámítás:Anyagkimutatás és költségszámítás:Anyagkimutatás és költségszámítás:

ÖSSZKÖLTSÉG:ÖSSZKÖLTSÉG:ÖSSZKÖLTSÉG:ÖSSZKÖLTSÉG:
374218 ft374218 ft374218 ft374218 ft
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