
Koncepciónk két fő alapgondolata, hogy 
egy egységes, mindenki számára érthető 
rendszerbe szervezzük a teret valamint, hogy 
a steril múzeumi környezet hatását feloldva 
tegyük emberközelibbé. A sávos elrendezés 
egyértelműen kijelöli a különböző funkciók 
helyét és a köztük végigfutó közlekedési 
útútvonalakat. Ezáltal az alaprajz letisztult 
rendszere nemcsak egy szép struktúrával 
ruházza fel a teret, de egyben praktikussá is 
teszi azt a használó számára.  

Földszinti alaprajz Galériaszint alaprajza

MODEM I.             ALAPRAJZOK, FUNKCIÓÁBRÁK , MUNKAKÖZI SKICCEK       JÓNÁS DÓRA,  SÜTŐ FERENC       2020.11.27.



MODEM II.             KÜLSŐ ÉS BELSŐ NÉZETEK, KONCEPCIÓÁBRÁK        JÓNÁS DÓRA,  SÜTŐ FERENC        2020.11.27.

A tervezés során felvetődő belsőépítészeti kérdések között fontosnak találtuk,  hogy 
a MODEM előtti üres teret is valamiféleképpen bevonjuk az átalakításába. A 
Baltazár Dezső tér felé nyitó hatalmas üvegfalaknak köszönhetően a funkciósávokat 
kijelölő beltéri fa padlóburkolat szinte akadály nélkül kifuthat a térre, így plusz 
funkciókkal bővítik a MODEM sokoldalúságát amelett, hogy kijelölik a két újonnan 
kialakított bejárat helyét. Az teraszrészek burkolatai felfutnak az őket lefedő 
szerkezetekre, így egyfajta léptéket adnak az épület teljesen sík homlokzatának, 
valamintvalamint méginkább hangsúlyossá teszik a bejáratok pozícióját is. A koncepciónk 
másik fontos gondolata a keretes szerkezetek belső térbe való integrálása, amelyek 
egy-egy bútorelemként jelennének meg a belső térben, ezzel is erősíve a külső és 
belső tér  koncepcionális egységességét.



MODEM III.          BELSŐ NÉZET,  BURKOLATOK         JÓNÁS DÓRA,  SÜTŐ FERENC           2020.11.27.
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MODEM IV.       BELSŐ NÉZETEK, PADKÓBURKOLATOK, KORLÁT, LÁMPA      JÓNÁS DÓRA,  SÜTŐ FERENC      2020.11.27.

Office LED Nowodvorski 9356
Alkonylámpa

Elegant series FX50
vonalmenti megfogású üvegkorlát

oldalfali rögzítéssel 



MODEM V.       BELSŐ NÉZET,  VÁLASZTOTT BÚTOROK         JÓNÁS DÓRA,  SÜTŐ FERENC          2020.11.27.

Pamplona Extension kerti asztal
Electronic-star



MODEM VI.          BÚTORTERV            JÓNÁS DÓRA,  SÜTŐ FERENC              2020.11.27.
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A MODEM-be tervezett kávézó asztalai olyan egyedi 
kialakítást kapnak, amelyben a kültéri teraszlefedés keretes 
szerkezetének rendszere jelenik meg. Ezáltal nemcsak 
esztétikailag, hanem gondolati síkon is erősíti a 
funkciósávokra merőlegesen irányuló, egybefogó 
keretszerkezetek hangsúlyát és miértjét. Az asztalokat alkotó 
acél keretszerkezetekre tehát ugyanúgy felfut a 
padlóburkolatpadlóburkolat anyaga, mint a kültérben. A markánsan 
megjelenő sötétre színezett üveg pedig az asztalok 
vizuálisan súlyosnak tűnő formaiságát hivatott könnyíteni.


