CSÍRÁZÁS
GERMINATION

A 2014-es Velencei Biennálé magyar pavilonjának
kiállítása az ÉPÍTÉS témakörét, ezen belül
is a kizárólag a Kárpát-medencére jellemző,
kalákában történő építési módszert járja körül.
Az átriumos fogadótérre kidolgozott koncepció a
CSÍRÁZÁS-GERMINATION nevet viseli. Természet
vagy ember alkotta születés, egy mag vagy akár
gondolat csírájából eredeztethető KEZDET, jelen
esetben kapu, s fogadótér, mint a kiállítás első állomása.
A magyar rurális tájkarakterre jellemző búzatáblák
milliárd csírából születnek. Az installáció alapstruktúrája
e táblákat idézi. Az egyszerű forma stilizált, absztrahált
búzatáblák sorát jeleníti meg, mely a bennük
foglalt búzakévék által a csírázás eredményének
csúcsát, az aratás előtti aranysárga állapotot mutatja.
A szabályos formába szorítás az emberi ÉPÍTŐ, jelen
esetben tájalakító hatást, a mezőgazdasági kultúra
következtében végbemenő szükséges, de a természetes
tájtól elválaszthatatlan folyamatokat hivatott jelezni. Így a
közös, dolgos folyamat, a vetés, nevelés, aratás témaköre
a folyamatokra koncentrált építés témakörét merítik ki.
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tábla téma
Az emelt felületek egyik oldalán háttért képezve,
aranysárga szárított búzakötegek jelenítik meg
a magyar rurális tájat. Másik oldalán a látogatók
kapnak lehetőséget a rendezvényen kapott
csipeszeik egyikének elhelyezésére, létrehozva
ugyanezen táj sematikus, absztrahált mását. Így
jelenik meg a közösségi építés, a kaláka gondolatsíkja.
A kazetták alja megvilágított, így sejtelmesen
fénylő, hangsúlyos elemekké emelkednek a térben.

csipesz ügy

táblaszerkezet

A látogatóknak adott három csipesz egyike piros. A
faszínű csipeszek között feltűnő egy-egy piros darab,
s pipaccsal tarkított táblává alakítják a sematikus
termelőágyást. Élénk színükkel hangsúlyos
pontokat hoznak létre maguk körül, színjátékukkal
feldobják az átriumot. A táblákban megjelenő piros
foltok az együtt egy célért, de kis egyediségekkel
elvégzett közösségi munkát szimbolizálják.

pácolt, csavarozott fenyő deszka
keret: 5db 340x90x25 cm; 1db
250x90x24, e dobogóval ellátott fa
deszka keretek tartalmaznak rejtett
világítást és vízszintes sávozású acél
„csipesztartó” pálcákat

a táblák elülső fele szolgál a csipeszek
elhelyezésére, mely tartók a keretbe
vízszintesen
illesztett
fa
pálcák

a fenyődeszka keretek, falra futó
információs tábla és ülőfelületek
alján 10 cm beugrasztásban
takaróléccel ellátott fényfüzér csík
kerül elhelyezésre

Az átriumtér sötétítése a világító táblaelemek
érvényesüléséhez szükséges, s a tetőnyílásra
feszített fekete geotextil felszerelésével érhető el.

csíra koncepció
A konkrét, valós formában megjelenített
MAG a bejárati lépcső tengelyében kerül
elhelyezésre, kiemelt, oltárszerű talapzaton.
Ezen fentről megvilágított posztamensen
átlátszó búra alatt kap helyet egy búzaszem,
mely a kiállítás ideje alatt kel ki, láttatva a
csírázás valós folyamatát. (A folyamatos csírázás
megjelenítése érdekében kéthetente cserélni, és
folyamatos nedvességgel kell ellátni a magot.)

kültéri csíra koncepció

padszerkezet

A kültéri ültetőfelületekben a száraz búzakötegek
helyett búzamag kerül elültetésre, ami a kiállítás
ideje alatt szárba szökken és kalászt érlel. A Biennálé többi kültéri padját az adott padhoz közeli
kiállító nemzet ültetheti be, saját mezőgazdasági tájkarakterére jellemző növényének magjaival.

A pavilon előtti pad az átrium
struktúrájának megfelelően kerül
átalakításra. A meglévő beton
csonkokra helyezett fa ülőfelület
egyik oldalán túlnyúlik. Szerkezeti
felosztását tekintve a beltéri táblák
felosztását követi, s ültető, valamint
csíptető felületet foglal magába.

költség
fenyő_deszka_3m3 _80 000 HUF
fapác_por_alapú_1kg_30 000 HUF
facsavar_750db_10 000 HUF
tiplifa_8mm_50_fm_10 000_HUF
száraz_szálas_búza_2m3_30 000 HUF
kültéri_fényfüzér_60fm_150 000 HUF
spotlámpa_3db_30 0000 HUF
földelt_elektromos_kábel _80fm_10 000 HUF
kábelvezető_sín_80fm_5 000
ragasztott_üvegbúra_15 000
fekete_geotextil_75m2_10 000 HUF
fitting_geotextil_rögzítéshez_15 000 HUF
ültetőföld_0,25m3_5000 HUF
költségbecslés_mindösszesen_400 000 HUF
fennmaradó_összeg_szállításra_100 000 HUF
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