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Műszaki és megvalósíthatósági leírás:
Tervezési koncepciónk kigondolásának középpontjában az alkotás, az
interaktivitás, és az így létrejövő közös eredmény létrehozása állt.
A pavilon átriumába pillérvázas ácsszerkezetet terveztünk, melyre egy hálót
feszítenénk ki, ami csigák és kötelek segítségével a látogatók által felhelyezett csipeszek
hatására kelne életre.
Tervezőcsapatunk célja egy olyan megpihenésre is alkalmas fogadótér
megtervezése volt, ami egyszerre nyújt nyugalmat a kiállítási pavilonok között, de egyben
aktivitásra is ösztönöz, közös építésre, a magyar területeken olyannyira jellemző
kalákában építés hagyományát felelevenítve.
Az átrium teljes területének beépítését legfőképp a téma relevanciájának
hangsúlyozása, a jelenlét és az együtt alkotás gondolatának erősítése és az építészeti
térre való reagálás indokolta. Az ácsszerkezet pilléreit a körülvevő falakhoz képest 45
fokban elforgattuk, ez teszi a keretet kissé szabálytalan megjelenésűvé a szigorú
szerkesztés ellenére. A fogópárok és oszloppárok használata egyszerre hoz létre stabil,
terhelhető szerkezetet és ad anyagtakarékos megoldást. A merev szerkezet és a
könnyednek tünő, ám komoly erőknek ellenálló háló egymáshoz kapcsolása dinamikai és
statikai térkísérlet.
A 4,5x4,5 cm-es csomótávolságú nagy teherbírású hálókat körbe a fa vázhoz
rögzítenénk. A kisebbiket ülőmagasságban, a nagyobbikat 2,2 m magasságban. A sík
hálón kijelölt pontokon kerülnének elhelyezésre az első csipeszek, melyek súlya kis idő
elteltével mozgásba hozza a háló több pontját a csiga-kötél rendszeren keresztül. A súly
változása bizonyos pontokat lefelé, másokat fölfelé mozdít, ezáltal a tér a kiállítás minden
napján más képet mutat. A háló és a tér csipeszek által generált mozgása és változása a
biennálé alatt napról napra dokumentálásra kerülhetne (egy-két adott pontból
fényképezve), így látványosan követhetőek lennének az installáció adta
mozgáslehetőségek.
Az építmény megvalósíthatóságához előzetesen a faanyagok pontos
méretrevágása és az előlre elkészíthető elemek (oszlopok és fogópárok) összeállítása
szükséges. A helyszínen elsőként az egyik irányú összekötőkkel szerelt oszlopokat
állítanánk fel (hármasával), menet közben rögzítve a hálót. Az ideiglenes kitámasztások
lehetővé tennék a másik irányú összekötők elhelyezését leendő magasságukban. Az alsó
összekötők beépítése után kerüne kialakításra a deszka járófelület. Ezt követi a kötélcsiga rendszer felszerelése, majd a háló és a kötélzet összekapcsolása. A mozgásokat
próba súlyokkal tudjuk modellezni, és beállítani a megfelelő kötélfeszességet. A
kezdőpontokat az első csipeszek elhelyezésével jelölnénk ki, így elindítva a közös építés
folyamatát.
A pavilon előtt található hiányos padot egy egyszerű fa szerkezettel képzeltük
kiegészíteni. A műkő padvégekben az idők során a fa szerkezetnek kialakított fészkek a
talaj közelébe kerültek. Nem szerettünk volna sem a talaj szintjéhez, sem a meglévő
részekhez hozzányúlni. Új összekötőt terveztünk a pad hátsó, alsó és felső illeszkedési
pontjába. Az alsó összekötőre támaszkodik a megemelt ülőfelület, mely a hátsó
összekötő alá fut be, így segíti a pad első felére érkező teher megtartását.
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