Az átriumba tervezett időkapu installációnk célja, hogy bemutassa az építés folyamatának közösségformáló erejét
és hatását a környezetre.
HAGYOMÁNYOS MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET
Koncepciónk a magyar népi építészet legjellemzőbb
anyagának és egyben a kiállítás karakterét is hordozó fának,
mint építő anyagnak a körforgását szeretnénk bemutatni. A
körforgásnak mely egyben az időkaput is szimbolizálja, három
karakteres lépcsőfokát emeltük ki.
Háromosztatú tér: Hagyományos építészetünkből jól
ismert háromosztatú tér háramasságát alkalmaztuk az átrium
térosztásakor.
Anyag: Magyarországon a közös, illetve közösségi
építés hagyománya talán legerősebben a természeti formák,
geometriák ihlette népi építészetben érhető tetten. A több száz
éves múltra visszatekintő szokásunk és kultúránk, a kalákában
építés jellegzetessége, hogy a természetből vett anyagokból
építkezik. Miután az idő eljárt a szerkezet felett, építő elemei
szerves hulladékként (pl. fa, nád, stb.) vagy mint természetes
anyag (pl. kő) visszakerülnek a természet körforgásába. A
fa esetében: élő fa => épületfa => talajba visszajutva újabb
fák életének forrása. Az időkapunk hármas tagolásában a fa
építőanyagnak a fontosabb állomásait mutatjuk be a fenti
körforgás alapján.

ELRENDEZÉS ÉS TARTALOM
A koncepcióból kiindulva a háromosztatú tér, mint hagyományos
magyar belsőtéri elosztás jelképes használatával tárjuk fel a
magyar pavilon fogadóterének döntő részét. A háromosztatú
térhez a magyar építészetben jól ismert és gyakran alkalmazott
„tornácon” (közlekedő tér) keresztül lehet eljutni.
A fenti térarányoknak köszönhetően a pavilon átriuma, az
időkapu egyúttal a megérkezés és a távozás kapuja is.
KÖZPONTI ELEM
A központi elem magát az ÉPÍTÉST jeleníti meg szimbolikusan. A
tervezési terület, az átrium centrális elhelyezkedése, valamint a
kapcsolódó kiállító terek feltárási irányultsága egyaránt indokolja
fogadó téri funkciót. A tér karakteresség az elhelyezkedésén felül
markáns vertikális térarányaiban valamint, központi jellegét
tovább fokozó transzparens térfalaiban rejlik. Az adottság,
miszerint két határoló térfal egész felülete transzaparens (4
méter magasságig), valamint a két másik térfal egyharmada
egyaránt kiemeli, hogy ezen tér központi területe a kiállítás
egészének a fókusza, így koncepciónk szerint is ebben a kiemelt
jelentőségű térrészletben történhet az ÉPÍTÉS.

ÉLŐ FA / ÉLETERŐ / ALAPANYAG

ÉPÜLET FA / KALÁKA / ÉPÍTÉS

HUMUSZ / MEGNYUGVÁS / VÉGÁLLAPOT

A körforgás első eleme egy élő fa, mely a
természetet, az építés anyagi és szellemi
forrását is képezi. Az élő növény egy plexi
kubusban látható, mely lehetőséget ad a
táptalaj megpillantására és utal a körforgás
harmadik bemutatott lépcsőfokára is.
A fa ugyanakkor árnyékot is biztosíthat a
kiállítás meleg napjain.

Az installáció központi egysége maga az
építés. Egy olyan fa építmény, melyet nem csak
az építők, de a látogatók is közösen, együtt
formálnak, egy a természet iheltte stilizált
fa. Az építmény anyagát tekintve egyben
az időkapu középső állomása is, melybe a
látogatók be is sétálhatnak és elhelyezhetik
csipeszeiket,
ezáltal
megtapasztalva
aktív résztvevőként azt a több száz éves
hagyományos „átjárást” a természetes és az
épített környezet között, amely a magyar
építésben kezdettől fogva jelen van. a kívánt
módon alakítva a fa képét.

A harmadik szimbólikus tér a megnyugvás
tere, ahol az első térben látott plexi kubus
ismétlődik meg, ezúttal élő növény nélkül.
Akárcsak az építmény - emberi beavatkozás
nélkül az élő fa is - szerves hulladékká
alakul át az időfolyamán, mely nem egy
végkifejlett állapot, sokkal inkább egy új
élet lehetőség. Ebben a térben a látogatók
megpihenhetnek a kihelyezett kubus formájú
ülőalkalmatosságokon.
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A háromosztatú térben egyszerű, fa gerendából, -pallóból készült ülőkubusokat helyeztünk. Ezen ülőalkalmatosságok aránya
illeszkedik a plexikubusok arányához. A fa "puffok" ugyanakkor nem fix elhelyezésűek, a látogatók mozgathatják őket, nem
csak a pihenésre javasolt harmadik téregységben ülhetnek le. Ezzel a mobilitással megteremtjük a lehetőséget, hogy a kiállítást
megcsodálók nem csak a központi fa szerkezet építéséhez járuljanak hozzá, hanem magának a fogadótérnek az alakításához is. A
pad részei az egymásra épülő hármas egységet (rajzolás, modellezés, építés) is szimbolizálja.
A kiállítás szabadterein található csonka padok újra ellátnánk két-két alsó pallóval, majd a belső udvarban használt kubusarányokat alkalmazva három négyzetes ülőfelület helyeznénk el, hirdetve ezzel a magyar pavilon kiállításának eszenciáját, az
építészet hármas egységét: rajzolás, modellezés, építés.
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