TÁBORTŰ Z

átlátszóságát biztosítják. A szerke zet állé konyságát a fé lköríve s formából
adódó geometr ia biztosítj a.

műszaki leí rás
A kalákázás fizikai és sze llemi é pítke zésből áll. A fizikai építés helye a
felépítendő épület, míg a sze lle mi építés a közössé gből, a közös csele kvésből
származik, amine k a csúcspontj a ke ll hogy le gye n a befejezett építé st lezár ó
tábortűz. M íg az é pítésben a fizikai rész a hangsúlyosabb, addig a tábortűznél
a sze lle mi é pítkezés a hangsúlyosabb, hisz az é gre törő tűz körül, körbe n
össze ülés a közös ima talán le ge gyszerűbb for máj a. A külső v ilág a sötétsé gbe
van zárva, csak a középen lév ő tűz, é s az azt körülülő kalákázók számítanak!

Az é pület előtti hiányos pad alsó és fe lső gerendadúcaiba rönkfa kerül é s eze k
köré vesszőfonás ké szül. Ezze l az egyik leghagyományosabb építési módot
jelenítjük me g a Biennálé területé n. A későbbie k folyamán akár fűzé pítmény is
készülhet a pad fölé.

Ezt, a már minde nki által áté lt pillanatot ragadj a me g pályázatunk. Az átrium
terének köze pén v an a háncsolatlan r önkökből fe lr akott tűzrakás, amiből piros
szalagok futnak az ég felé, imitálandó a lángokat. Az épületben lévő
természetes lé gmozgás, v alalmint a tűzr akás köze pén elrejtett halk ve ntillátor
mozgatj a a szalagokat, amikne k a fe lső vége egy vékony, kifeszíte tt acé l
karikához van erősítve. A ventilátor me llett egy vör ös reflektor világítj a me g
alulról sötéte dés után a tűzrakást.
A Tűz kör ül e gy Burok ké pződik a v ilágosság és a sötétség határán. Aki ezen a
láthatatlan, e lmosódó határ on belül van, az része a Tűz által ke lte tt
misztériumnak. A pályázatunkban egy pallókból épített álboltozat je leníti meg
ezt a határfe lületet (egyben e gy ülő e mber hátának kontúrjút formálv a). Ez a
bur ok már az é pült bejár atából érzé ke lhető, egy hívogató ölet ké pez és aki
ide beül, az beszé lgetve, megpihenve le het része se a csodának azáltal, hogy
a bej ár atnál kapott csipeszt a szalagokra csípteti. Ezze l hozzáteszi a saj át
részét a közös é pítéshez.
A Biennálé zárásakor a Tábortűz
megünne pelni a jól v égzett munkát!
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Megvaló sítási terv
A Tűz 10-15 cm átmérőj ű, háncsolatlan r önkökből készül, fi10 átmenő
csavar okkal összeerősítve (a csavar okra a következő sor rönk rátakar, így ne m
látszanak). 40 -50 cm magasságból indulnak a r önkök be lső oldalár a erősített
tűzvörös szalagok, amelye k fe lső vé ge e gy vé kony acé l kar ikához van er ősítve.
Az acé l kar ika sodr onyokkal van befe szítve az átr iumfal v agy az íves fa
szer kezet fe lső részéhez (a cél, hogy miné l kevésbé látszódj on).
A szalagok finom mozgását az é püle tben me glévő ter mészetes lé gáram
biztosítj a, erre ráerősít a Tűz köze pén egy rejtett, halk ventilátor. A sötéte dés
utáni hatást e gy é g felé irányított nar ancssár ga reflektor er ősíti.
A Burok 5/20 pallókból ké szül (e setleg szé lezetlen de szkából). Ezek 1-1 ,5
hosszúságúra v annak felv ágv a, és egymásra csav arozv a. Minde n második
sorban 30 cm-es, azonos magasságú betétfák vannak, amelye k a Bur ok

Költsé gbec slé s
Tűz:
15 száll 10-15 cm átmérőjű 5 méteres rönk
60 m 6 -8 cm szé les szalag:
1 db fi80 cm és 1 db fi40 cm acé l karika:
M10 átmenőcsav ar:
1 db refle ktor é s 1 db ventilátor:
össze sen:
Burok:
5/20 fenyő palló, 5 m3
5*80 facsav ar, 6000 db
össze sen:
Pad:
5/20 fenyő palló, 0,5 m3
5*80 facsav ar, 200 db

Tűz + Burok költ sé gbecslé s ö sszese n:

15x4000.-=
60x200.-=
25x350.-

60.000.12000.10.000.8750.30.000.120.750.-

5*60.000. -= 300.000.5000*9.-=
45.000.345.000.-

0,5*60.000. -=
200*9.-=
össze sen:

30.000.1.800.31.800.497.550.-

