
Feladatkiírás félévzáró feladathoz/tervpályázathoz

Téma: Alternatív együttélési formák terei

Minden kornak megvan a saját kritikája (válasza) az adott társadalmi, szociológiai,
gazdasági modellel szemben. Ezek a modellek meglehetősen nehézkesek, ebből adódóan
lassan reagálnak relatíve gyorsan végbemenő folyamatokra, mint amit például az
urbanizáció képes teremteni, legyen szó akár az egyén szintjén érzékelt és a közösség
szintjén átélt lassú elmagányosodásról, vagy éppen a szociális rendszerekkel szembeni
bizalomvesztés folyamatáról.

Nyilvánvaló, ezek a kritikák és az ezekből fakadó cselekvések szerteágazóak, mint ahogy
magát a kritikát kiváltó okok is. Így fókuszunkat olyan jelenségre (tendenciára) irányítjuk
(mazsolázva a sok közül), ahol az építészetnek úgymond dolga lehet.

Sajátos kritikaként értelmezhető, és egyben tendenciaszerű a jelenség, miszerint a
pályakezdő és/vagy a családalapító generáció egy szűk rétege úgy dönt, radikálisan
elhagyja a nagyvárost, ergo szükségszerűen újfajta életmódra kényszerül, akár valamilyen
alternatív együttélési forma keretében. (A radikális elhagyás alatt azokat a példákat értjük,
amikor a hely-kiválasztási szempontok között olyanok szerepelnek, mint elszigeteltség,
társadalmon kívüli lét lehetősége, önfenntartás, azaz saját rendszerek kiépítése stb.)

Kérdés, ehhez miért van szükség alternatív együttélési formára, és természetesen az
alternatív jelző mit takar.

Ismert probléma, hogy a nagyvárosokon kívül nem vagy alig működnek a szociális “nagy”
rendszerek, nincs például bölcsődei/óvodai ellátás, egészségügyi ellátórendszer, akadozik
az áruforgalom, stb. Ezek a problémák okozzák (többek közt) a falvak kiüresedését, a
tanyavilág megszűnését, és ezekkel kell szembenéznie a társadalomból kiválni készülő
egyénnek és molekuláris közösségének (a családnak), ha a radikális város-elhagyás mellett
dönt.
Ha mindezt nem egyedül teszi, hanem más családokkal együtt közösséget alkotva, bizonyos
szempontból egy mikro társadalmi (gazdasági) rendszerben, akkor a nagy rendszerek
hiányosságai mérsékelhetők. Ezek a közösségek az önellátó gazdálkodásban
gondolkodnak, a nevelést közösségben képzelik el, és végeredményben az együttélést akár
egy térben (környezetben) valósítják meg.

Feladat meghatározás:

A probléma valós, és aktuálisabb mint gondolnánk. A pályázat kapcsán a fenti kérdésekre
keresünk építészeti válaszokat. A (probléma) megoldás előtt azonban az első feladatunk
egy utópisztikus “család”-modell létrehozása; kik, hányan és hogyan élnek együtt. A
kollektíva minden tagja egy családhoz tartozik, vagy olyan egységekből épül fel a közösség,
akik között nincsen vér szerinti kapcsolat? A modell felállításában nincsenek kötöttségek,
minden pályázó szabadon dönthet a rendszer belső szabályairól és működéséről. Éppen ez
az újdonság az eddigi feladatokhoz képest; immár nem egy absztrakt szituációra keresünk
absztrakt téri megoldásokat, hanem egy elképzelt közösség életének keressük építészeti
kereteit.



Az elszigeteltségből adódóan a közösségek életformája a jelenleg megszokottól (és
elfogadottól) radikálisan eltérő lehet. Ebből következően a téri válaszok is különbözhetnek a
hagyományos vagy hagyományosnak hitt megoldásoktól. A félév során begyakorolt
alapelemek (privát és közösségi tér) - végre - valódi funkcióval töltődnek meg. A kialakított
struktúrák (horizontális és vertikális térsor, sűrű vagy ritka szövet, zárt vagy nyitott telepítés)
pedig olyan eszközök, amelyek tisztán vagy egymással vegyítve ki tudják szolgálják a
közösség téri igényeit.

A feladat tehát, hogy a szabadon választott és jól definiált alternatív együttélési forma téri
kereteit biztosítani tudjuk. Az alapfunkció mellé egy tevékenység is ráfűzhető a történetre, ez
lehet növénytermesztés (gyógynövény, virág...), méhészet stb. ami segíthet kialakítani az
épületegyüttest.
A félév során megszokott követelmények erre az együttesre is érvényesek. A rendszer
minimum öt elemből áll és mindkét alaptípusból tartalmaz legalább egyet. A tervezés során
különösen fontos az elemek kapcsolatának vizsgálata, és a korábbiakhoz hasonlóan
továbbra is lényeges a külső térhez való viszony (bevilágítás, kilátás, megközelítés, stb.),
illetve a megfelelő térarányok és a funkcióhoz tartozó intimitás megtalálása.

Kollektíva privát terei:
3-6 négyfős család együttélése biztosítandó 1-6 épületben, az arány szabadon változhat.
Így kialakulhat:
- 1 épületben 6 család
- 2 épületben 4 család
- 6 épületben 6 család

Közösségi tér:
- egy többfunkciós építmény, ahol a teljes létszám kétszerese elfér (pl.: 6x4 x2= kb. 50 fő -
ez lehet akár egy pajta is)
- többfunkciós épület, a teljes kommuna részére (közösségi ház)
- a közösségi tér integrálható a tervezett épületbe, de elképzelhető önálló épületként is.

Funkcionális (tevékenységhez kapcsolódó) építményekhez ötletek:
- üvegház
- méhészet, stb.

Az eddigiektől eltérően konkrét helyszínen dolgozunk, emiatt a környezet vizsgálatára és
ábrázolására több időt kell fordítani. Az ábrázolás továbbra is legyen absztrakt. A
helyszínrajzon megjelenhetnek a szántóföld barázdái, a földtáblák rajzolata, a fák, az utak,
ösvények, minden ami segít bemutatni a táji környezetet.
További változás az eddigiekhez képest, hogy nem kell a teljes “struktúrát” beltérből
megközelíteni: az elemek akár szétszórtan is elhelyezkedhetnek, illetve a lépcső használata
sem kötelező vertikális sorolás esetén, amennyiben a használati igények ezt indokolják.

A pályázat kötelező tartalmi és formai elemei:
- makett m1:100-as méretarányban, tetszőlegesen választott anyagból és technikával
- rövid műleírás, amelyben a pályázó a koncepcióját mutatja be, terjedelme nem haladja
meg az egy A4-es oldalt



- illetve egy 70x100-as (mm) méretű ÁLLÓ tabló, amelyen a következő rajzok és fotók
szerepelnek:  axonometrikus működési rajz; koncepcionális alaprajz m1:100-as
méretarányban; koncepcionális metszet m1:100-as méretarányban; helyszínrajz m1:500-as
méretarányban; fotó, amely bemutatja a makettet mint egészet; fotó, amely bemutatja a
belső tér vagy terek atmoszféráját; skiccek a telepítés, a kialakulás bemutatására.

- a tablót PDF-ben kérjük elkészíteni, a legjobb 10 pályaművet mi fogjuk kinyomtatni.
Figyeljetek arra, hogy a kimentett pdf lap mérete szigorúan 70x100-as legyen, és ne legyen
irgalmatlan BIT méretű (értelmes felbontást válasszatok).

A pályázat elbírálásának feltételei:
- az alternatív együttélési forma kidolgozottsága, újszerűsége
- a térbeli kialakítás összhangja a választott közösség életmódjával
- a pályamű általános esztétikai minősége és grafikai színvonala

A zsűri összetétele:
Szentirmai Tamás, egyetemi adjunktus, tanszékvezető, a zsűri elnöke
Zombor Gábor, egyetemi docens
Major Zoltán, egyetemi tanársegéd
Szuszik Dóra, DLA hallgató

A pályázat a zsűri számára titkos, ezért a maketten, a műleíráson, illetve a tablón is csak a
szerző által választott 5 jegyű kód szerepelhet.

Díjazás:
A pályázat során egy-egy darab első, második és harmadik helyet oszt ki a zsűri, emellett
három darab tervet kiemelet megvételben, illetve négy darab tervet megvételben részesít. A
tíz legjobbnak bizonyult tervet a jövő félév elején egy kiállítással egybekötött
eredményhirdetés keretében mutatjuk be.


