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TÉMAVÁLASZTÁS ÉS SZEMÉLYES INSPIRÁCIÓ

 A környezettudatos és fenntartható döntések mára a mindennpi életünk részévé váltak. Szinte az élet minden területén találunk 
már külünböző megoldásokat, melyek igyekeznek egy „zöldebb jövő” felé vezető utat kínálni. 

 Saját életvitelem során igyekszem odafigyelni arra, hogy amennyiben az megoldható, úgy döntéseimmel a környezetre kevéssé 
káros megoldásokat válasszam, emellett pedig igyekszem odafigyelni többek között az újrahasznosításra és egyéb hétköznapi módokon 
próbálom csökkenteni a környezetre gyakorolt káros hatásokat. Tisztában vagyok emellett  azonban azzal is, hogy  sok ilyen döntés során a 
kényelem felülírja a szándékot, emellett sokszor az egyszerű tudatlanság, az információk hiánya az, ami miatt egy tudatosabb döntés meg 
sem születhet. 

 Napjainkban, amikor ez a fajta környezettudatosság és fenntarthatóság napi szintű kérdéssé vált, arról sem szabad elfeledkez-
nünk, hogy értékeljük mindenki kisebb-nagyobb lépéseit, amit saját magához képest meg tud valósítani. Nem tartom megfelelő hozzáállás-
nak azt, amikor valaki próbálkozását csak miatt vesszük semmisnek, mert egy másik kérdésben nem ezen alapelvek szerint cselekszik. (Pl. 
valaki, aki szelektíven gyűjti a szemetét, az önmagában is értékelendő, eltekintve attól, hogy nem zero waste a háztartása)
 
 Számos internetes, mára több magyar platform is foglalkozik a témakör egyes szegmenseivel, így többek közt a Vászon-
zsákoslány néven futó Youtube és Instagram oldal a zero wate életmóddal, vegásnsággal, fenntarthatósággal foglalkozik mindennapi kér-
déseken keresztül, Korn Anita- Ruhasztori című Youtube sorozata pedig a divatipar és a fenntarthatóság kapcsolatát vizsgálja, ahol szó esik 
magyar tervezőkről, zero waste tervezésől, hulladékfelhasználásról és second handről. 

 Szakdolgozatom megírása kezdetén az volt a motivációm, hogy egy olyan gondolat ébresztő gyűjteményt hozzak létre, mely felso-
rakoztat olyan viszonylag kézenfekvőbb, emellett bonyolultabb megoldásokat is, melyek építészként nyújtanak lehetőséget egy környezet-
tudatosabb viselkedés kialakítására.

 Bár tisztában vagyok azzal is, hogy az alábbi megoldások napjainkban (-még?) nem tudnak a mindennapi tervezési rutin részévé 
válni, azonban azt gondolom, mindenképp iránymutatóak és vitaindtóak lehetnek.
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 A fenntartható fejlődés napjaink egyik legfontosabb kérdése, témaköre. Fogalmát 1987-ben az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Brundtland-jelentésében a következő képpen fogalmazták meg:

 „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk 
képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”

 Az elmúlt évek során egyre nagyobb figyelem összpontosul a környezetünk védelmére. Az élet számos területén, legyen szó 
ruházkodástól kezdve, kozmetikumokon keresztül, előre csomagolt élelmiszerekig jelennek meg olyan nemzeti és nemzetközi intézkedések, 
melyek a felesleges hulladéktermelést hivatottak csökkenteni. Sokszor azonban bele sem gondolunk, mekkora környezeti terhelést jelente-
nek a különböző építkezések. 
 A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) adatai szerint Magyarországon a következő módon alakult az építési-bontási 
hulladék mennyisége (ezer tonnában mérve), és annak kezelése 2004 és 2018 között. A teljes táblázatból az is kitűnik, hogy a további hulladék-
fajtákkal összevetve is kiemelkedő mennyiséget képvisel az az ágazat. Így ennek újragondolása nem elhanyagolható kérdés.

 Véleményem szerint számos még használható állagú épület kerül napjainkban bontásra. Azonban nem csak maga a bontás, de az 
ebből származó építési hulladék kezelésének, újrahasznosításának hiánya is problémás. 
 A tanulmányom során négy különböző irányvonalat különítek el egymástól, melyeket konkrét példák és adatok felsorakoztatá-
sával szeretnék bővebben kifejteni. A témakörön belül sokszor nehéz egymástól elválasztani, csoportosítani a hulladékok kezelését. Több 
csoportosítás is létezik, melyből az egyik, talán legkönnyebben értelmezhető irányvonal a „3R”-elve alapján különül el. Persze ebben a 
csoportosításban is sok esetben a határvonalak nem egyértelműen meghúzhatók. De mit is foglal ez magába? A fenntarthatóság és kör-
nyezettudatosság szempontjából 3 eljárási módszert, metódust különíthetünk el egymástól, melyek angol elnevezése alapján beszélhetünk 
a „3R”-ről. Ezek a ’reuse’, mint újra felhasználás; a ’recycle’, mint újrahasznosítás, és a ’reduce’, mint csökkentés, mely 3 fogalom sokszor 
kiegészül a ’repurpose’, új értelmet ad fogalmával is. Hogyan különíthetők el ezek az én értelmezésemben a tervezés, kivitelezés során? Itt 
a 3 megoldás: 

1.  RECYCLE  - Újrahasznosítás
2.  REUSE       - Újra felhasználás
3.  REDUCE       - Csökkentés

+. REPURPOSE  - Újra értelmezés
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 A ’recycle’, azaz újrahasznosítás talán a leginkább hétköznapjainkból is ismert fogalom. Hétköznapi szinten, napjainkra már egé-
szen kisgyermekkortól találkozhatunk a fogalommal, hiszen egyre elterjedtebbek a papírt, műanyagokat és fémeket szeparáltan gyűjtő hul-
ladéktárolók. Emellett a másik, a végeredmény oldalán is egyre gyakrabban és szélesebb körben tűnnek fel az újrahasznosított anyagokból 
készített csomagolások, termékek, melyek minősége is folyamatosan fejlődik, sok esetben már egyáltalán nem különböztethetők meg újra 
nem hasznosított társaiktól.

 A ’reuse’ fogalma az újra felhasználást jelenti. A fogalomkör olyan tárgyakat foglal magába, melyeket esetleg kidobásra szánnánk, 
ezek azonban még újra használhatóak eredeti funkciójuknak megfelelően. Ez a fogalom a hétköznapjainkban is jelen van, egészen onnantól, 
hogy egy ételes dobozt újra felhasználunk tárolásra, a ’second hand’ ruhák és tárgyakon keresztül (pl. turkáló) egészen a használt tárgyak 
eladományozásáig. 
 Az architizer.com újságírója, Nathan Bahadursingh cikkében 8 olyan megoldást sorakoztat fel, melyek alkalmazásával az építészeti 
iparág, mind tervezői, mind kivitelezői oldalon hozzájárulhat a klíma katasztrófa elkerüléséhez. 
Ezek egyike, hogy használjuk újra az építőanyagainkat. Leírása szerint éves szinten több száz tonna építési hulladék kerül az amerikai 
hulladéklerakókba. Ezen hulladékok nagyobb része az új építkezéseket megelőző bontásokból származik. A kiselejtezett alapanyagok újra 
felhasználása nem csak az építési költségeket csökkenti, hanem az új anyagok gyártása során kibocsátott üvegházhatású gázok mértékét is. 
Véleménye szerint Európa már jó úton halad abban a felfogásban, hogy az épületeket az építőanyagok időszakos „bankja”-ként kezeli.

 A ’reduce’ fogalma a csökkentést jelenti. Ez vonatkozhat a fogyasztásra, illetve a hulladéktermelés mennyiségére is. Felhívja a 
figyelmet a tudatosabb vásárlásra, a tervezettségre, illetve arra, hogy amennyiben ez megoldható, fogyasztásunk során igyekezzünk minél 
kevesebb szemét termelésére. Csökkenthetjük az építőanyagok mennyiségét és az ezek, illetve az épületek előállíására fordított energia 
mennyiségét is azzal, ha meglévő épületeinket az elhagyás, hátrahagyás, bontás helyett ismét használatba vesszük.

 Nehéz meghatározni, hogy a ’repurpose’ fogalom a fentebb felsorolt három közül melyikhez kapcsolható leginkább. Magába foglal-
ja a ’reuse’ és ’reduce’ fogalmakat is, hiszen lényege 1-1 objektum újbóli felhasználása, azonban ebben az értelemben a tárgyainknak új célt, 
felhasználási területet szánva. 
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MIÉRT FONTOS AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS?
 Az építőipar a föld természeti erőforrásainak körülbelül 75%-os felhasználásáért felelős, mely jelentős részét teszik ki az olyan 
meg nem újuló erőforrások, mint a kő, homok és vas. Emellett az óriási felhasználás mellett nem meglepő, hogy a szemétterhelés jelentős 
részéért is az iparág felelős. Míg Európában körülbelül 30 %-ra tehető a szeméttömeg építőipari eredetű része, addig ez a szám Kínához és 
az Egyesült Államokhoz hasonló országokban még magasabbra nőhet, olyannyira, hogy Brazília szemetének csaknem 50-70 %-áért felelős 
az építőipar. Ez a hulladék gyakran a szemétlerakókba kerül, ahelyett, hogy ezek megfelelő újrahasznosítás után visszakerülnének a 
„véráramba”. 
 Az újrahasznosítás során az eldobott, használt „nyersanyagok” visszakerülnek a gyártási folyamatba, ezáltal nem csak a szemét 
és a szükséges új nyersanyagok mértékét csökkentik, de munkát biztosítanak számos embernek is, amely szintén fontos tényező a fenn-
tartható fejlődés szempontjából. Ennek oka, hogy a hatékony újrahasznosítás alapján a megfelelő szelektálás és csoportosítás adja, mely 
feladatot a legtöbb helyen emberi erőforrással biztosítják.
 Az Archdaily egy 2019-es cikkében kiválasztott 6 olyan építőanyagot, melyeket a legkönnyebb újra hasznosítani. 
 Ezen anyagok ugyanis jelentősen csökkenthetnék a kitermelés és a szemétképződés mértékét is, és megfelelő feldolgozás mellett az újra-
hasznosított építőanyagok is a megszokott építőipari tulajdonságokat tudják biztosítani.
 

MELYEK A LEGKÖNNYEBBEN ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ÉPÍTŐANYAGOK? 

 A következő lista a fentebb említett cikk alapján készült:

ACÉL (ÉS ALUMÍNIUM)
 Az acél előállítható vasérc és szén ötvözeteként, emellett pedig a meglévő fémhulladék úja hasznosításából is. 
Az acél minőségének romlása nélkül végtelenszer újra hasznosítható, alakítható új tárgyakká. Az acél újrahasznosításkor az előállításhoz 
szükséges áramfogyasztás 80%-kal csökken, ami így kisebb környezeti terhelést jelent, emellett teljesen megszünteti a nyersanyagok 
kitermelését. 
 Nem véletlen, hogy az acél régóta Észak-Amerika leginkább újrahasznosított anyaga, amely anyagból éves szinten körülbelül 
65 millió tonnát hasznosítanak újra. Összességében több acél kerül újra hasznosításra, mint amennyi papír, alumínium, üveg és műanyag 
együttvéve. 1 tonna acél újrahasznosítása több, mint 1100 kg vasércet, több, mint 
600 kilogramm szenet és közel 55 kg mészkövet takarít meg. 
 Az acélhoz hasonlóan az alumínium is a minőségromlás nélkül, végtelenszer 
újrahasznosítható anyagok közé tartozik. „A hulladékká vált alumínium italdobozok újra-
hasznosítása ugyanakkor egyszerre gazdasági és környezetvédelmi érdek, hiszen 95%-os 
energia-megtakarítás érhető el az elsődleges nyersanyagból – bauxitból elektrolízissel – 
gyártott fémhez képest. 
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 Mi több, a folyamat végtelenszer és minőségromlás nélkül ismételhető és 60 nap alatt például újra aludoboz készíthető a hulladék-
ká vált dobozokból. Emiatt a valaha előállított alumínium 75%-a még ma is körforgásban van és megtalálható a napjainkban is használatban 
lévő alumínium csomagolások anyagában.”

BETON
 A beton újrahasznosítása során a betontörmeléket egy speciális zúzógépben összetörik, és az így keletkezett zúzalékot, min újra-
hasznosított adalékanyag hasznosítják. Az így kapott adalékanyag térfogatsúlya általában kisebb, a hagyományosa adalékanyagok súlyánál, 
mely nem elhanyagolható szempont például a szállítás során. Míg korábban az újrahasznosított adalékanyaggal készített betont csak aljzat 
készítésére használták, a technológia fejlődése napjainkra lehetővé tette, hogy az így elkészített beton bizonyos tartószerkezeti elemek 
esetén is megjelenjen.
 „A környezetvédelmi szempontok mellett ezt az igényt egyre inkább erősíti a betonipar hirtelen fellendülése miatti adalékanyag 
hiány is.” Ezek a tényezők a beton újrahasznosítás növekedését generálják. A növekvő újrahasznosítási mértékkel párhuzamosan fejlődnek 
a technológiák, alakulnak ki a különböző előírások, és szabályozások.

   2015-ben előállított különféle adalékanyagok becsült mennyisége (UEPG statisztikája alapján)
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FA
 Megflelő anyagvédelem és alkalmazás-, beépítés mellett a keményfák akár több száz évig használhatóak. A puhafák ennél rövi-
debb időt bírnak, elterjedtté vált azonban ezek újrahasznosítása, mint pl. MDF lapok alapanyaga.

GIPSZ(VAKOLAT)
 A gipsz(vakolat) újrahasznosítása szintén megvalósítható, azonban fontos, hogy szakszerűtlen eljárás esetén gyúlékony és erősen 
mérgező kén-hidrogén-szulfidot bocsáthat ki, ezzel szennyezve a talajt és a talajvizet. A megfelelően feldolgozott és újrahasznosított gipsz-
vakolat azonban viszonylag alacsony költséggel megtartja ugyanazokat a fizikai és mechanikai jellemzőket, mint a hagyományos vakolat.

EPS – Expandált polisztirolhab hőszigetelés
 „Az épületek hőszigetelése az 1970–80-as években kapott igazán nagy figyelmet, és terjedt el az egész világon, aminek kiváltó 
oka az 1973-as olajválság volt. A cél az volt, hogy minél kevesebb anyagi ráfordítással emelkedjék az épület komfortfokozata, és egyben 
csökkenjen az épület energiafelhasználása.”
 Az expandált polisztirolhab, azaz az EPS a legolcsóbb homlokzati hőszigetelő anyag. Világszerte jelentős mennyiségű hőszigetelés 
kerül beépítésre, emiatt fontos, hogy az anyag újrahasznosítható. Az EPS újrahasznosítása során összezúzzák, tömörítik az anyagot, mely így 
a műanyagiparnak szolgáltat nyersanyagot. 
 A polisztirolbab gyöngyökből keletkező hulladék emellett a polisztirolbeton alapanyagaként is felhasználható, ezzel az anyag 
visszakerül az építőipari körforgásba.

ÜVEG
 Az üvegpalackok és tárolók újrahasznosíthatóságát a mindennapi életből is ismerhetjük, az ablaküvegek újrahasznosítása azonban 
ezektől eltérő feltételekkel jár. A hétköznapi tárgyaktól eltérő kémiai összetétele és olvadási hőmérséklete miatt nem lehet más üvegtár-
gyakkal együtt újrahasznosítani, illetve az eltérő ablaküvegeket is szükséges megkülönböztetni. Az alapos szelektálást követően az ablakü-
vegeket megolvaszthatják és üvegszálakká alakíthatják, melynek köszönhetően aszfaltba építhetik, vagy akár sárga és fehér fényvisszaverő 
útfestékekben kombinálhatják őket. Az olvasztási folyamat mellett az üveg bezúzása is egy lehetséges módja az anyag körforgásba való 
visszahelyezésének, ugyanis a törött üveg betonnal kombinálható padlók és munkalapok létrehozásához.
 Az üveghulladékból építőipari termékek is elállíthatóak, így például az „üveghab granulátum alapanyaga 100%-ban használt 
üveg, így eljárásunk nemcsak egyszerű feldolgozás, hanem értéknövelő újrahasznosítás (upcycling) is. Az üveghulladékot hasznos hőszi-
getelő késztermékké, üveghab granulátummá vagy lappá alakítjuk át. A gyártás kezdeti szakaszában, az üveghulladék feldolgozásának 
első ütemében, kész alapanyagot, mikron szemcseméretű üveglisztet állítunk elő golyós őrlőmalom segítségével.” - írja ismertetőjéében az 
Energocell®.
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BITUBLOCK 
 A ‚BituBlock’ célja, hogy egy fenntarthatóbb alternatívát kínáljon a beton helyett.
 Dr John Forth, a University of  Leeds mérnökének fejlesztését 2007-ben már több helyen is publikálták.
  A BituBlock egy magas teljesítményű építőanyag, mely hatszor erősebb, mint egy hagyományos betontömb. Olyan hulladékok keve-
rékéből jön létre, mint az újrahasznosított üveg, a fém salak, a szennyvíziszap, illetve hamu, mely hulladékanyagokhoz bitument használnak 
kötőanyagként. Az elegyet egy formában tömörítik és hőkezelik, ami oxidálja és megkeményíti a bitument.
 A termék magas újrahasznosított alapanyagtartalma a fenntartható építkezés egyik alapvető pillére, hiszen így a BituBlock csökkenti 
a hulladéklerakóba kerülő szemétmennyiséget, mégsem csak emiatt fontos megemlíteni, elgondolásában nem csak emiatt úttörő. 
 Az általa helyettesíteni kívánt beton a legszélesebb körben használt építőanyag, évente több, mint tízmilliárd tonnát gyártanak. A 
globális széndioxid (továbbiakban CO2) kibocsátás körülbelül 7% -a betongyártásból származik. A betongyártás által generált CO2-kibocsátás 
elsődleges forrása a portlandcement, amely a betongyártás során keletkező teljes CO2-kibocsátás 74-81% -áért felelős.
 A BituBlock-ban a portlandcement helyett bitument használnak kötőanyagként, és ennek a végtermékbe kerülő mennyiségét is igye-
keznek a minimálisra csökkenteni.
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 A holland eredetű StoneCycling 2011 óta körülbelül 510.595 kg hulladékot hasznosított újra si-
keresen, s formálta ezt fenntartható építőanyaggá. (2020. decemberi adat, mely csupán néhány hónappal  
ezt megelőzően 505.260 kg volt.) Ez a Waste Based Brick, tehát a hulladék alapú tégla.
 A cég motivációja, hogy a csökkenő nyersanyagforrásokkal szembe állítható, egyre növekvő 
szemétmennyiséget alapul véve új építőanyagot hozzanak létre. Sok esetben ezek már meglévő együtt-
működések, sokszor azonban még újabb források után kell kutatniuk.  Laboratóriumi körülmények között 
számos recept alapján igyekeznek olyan biztonságos, és magas minőségű építőanyagokat létrehozni, 
mely felveszi a versenyt hagyományos társaival. Egyes projektek esetében a megrendelő először az 
egyeztetést követően mintapéldányt kap, s a nagyobb mennyiség gyártása csak ezt követően történik 
meg, mely szintén egy fontos szempont a fenntathatóság szempontjából, hiszen így teljes mértékben 
elkerülhető a túltermelés, illetve a felesleges szemétképződés. Nagyobb beruházások esetében az épí-
tészeket a laboratóriumba is elhívják, hogy lehetőség legyen a közös gondolkodás során kialakítani a 
kívánt textúrát, színt, méretet és formát. 
 A technika és technológia mellett a cég által használt összetevők is nagyon fontos szerepet 
játszanak a termékek végeredményében. A gyárban úgy állították be a gyártási folyamatot, hogy az ru-
galmasan változtatható legyen a felhasznált hulladékanyagoknak megfelelően. Ez rengeteg teret biztosít 
számukra a kísérletezéshez, ami elengedhetetlen egy ilyen típusú projekthez.
 A WasteBasedBrick felületkezelése nagy hatással van a termék végső megjelenésére, és a 
beépítésével létrejövő homlokzat-, padló- vagy belső falazat megjelenésére, tapintására, ezért számos 
különböző anyaggal is dolgoznak a termékeik egyedi felületeinek létrehozásában.
 A 2Good2Waste temék a Watse Based Brick termék egy limitált kiadása, mely a pillanatnyi 
hulladék maradékokat kombinálta, így például különböző kerámiákat, törött wc-szanitereket.

STONE CYLING - WASTE BASED BRICK, 2GOOD2WASTE
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WASTE SIDE STORY

 A 2018-as bangkoki Design Hétre készült el a Cloud-Floor tervezésében a Waste Side Story névre keresztelt pavilon. A pavilon célja, 
hogy bemutasson olyan alternatyv tervezési és kivitelezési lehetőségeket, melyek az újrahasznosítás mellett az anyagok utóéletével is foglal-
koznak(Reuse - Repurpose).
 A 6 méter magas, 180 m2 alapterületű pavilon újrahasznosított műanyag téglákból és nylon fóliákból épült fel. A szerkezethez egy 
moduláris rendszert dolgoztak ki, ahol az elemeket ismétlődő mintázatba rendezték,ezzel ritmust adva a homlokzatnak. A téglák esetében 5 
féle öntőforma alapján készült el az összesen 4388 tégla, melyek tervezése során már szempont volt azok utóéleti funkciója is.
 Ez a moduláris rendszer abban is példamutató, hogy ezáltal mind az összeszerelési-, mind a szétbontási munkálatok minimális 
energiabefektetést igényeltek.
 A tervezési hetet követően a téglákat és fóliákat akár új pavilonok építésére is fel lehetett volna használni a modularitásnak köszön-
hetően, azonban ebben az esetben egészen új fuckióval ruházták fel az elemeket, a műanyag téglákból több mint 2500 széket, a fóliából pedig 
kb. 1500 táskát készítettek el.

 A pavilonon belül további termékek is bemutatásra kerültek, melyek szintén a fenntarthatóság jeyében készültek, így többek közt 
hulladékból készült ruhákat, komposzt anyagból készült poharakat, illetve újrahasznosított alapanyagú csillárt.



RE

TARTALOM:

KERÁMIA CSEREPEK
2008 - NINGBO HISTORY MUSEUM

2009 - 8B NAVE
2016 - PROA HOUSE 

BETON PANELEK
1999 - COTTBUS

2017 - PEOPLE’S PAVILON
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   Wang Shu nevéhe kötődik a 2008-ban felépült Ningbo Történeti Múzeum, mely egy 30.000 négyzetméteres  
  épület a kínai Zhejiang tartományban, Ningbo városában. Az építésszel a Dezeen filmet forgatott a londoni Királyi  
  Akadémián, melyből cikk is született.
 A háromszintes múzeum jellegzetes homlokzata nagyrészt a környékről gyűjtött törmelékből áll, ahol a hagyományos kínai 
városokat és falvakat lebontották, hogy utat engedjenek az új fejlesztéseknek.
 Wang azt is elmondta, hogy eredetileg ezen a területen mintegy harminc gyönyörű falu volt, azonban mindet lerombolták, ezeken 
a területeken már csak az épületek romjait találja, aki arra látogat.
 Az építész azonban ezekközt a romok közt meglátta az anyagokban rejlő szépséget, értéket, és a következőt nyilatkozta:

 „Azért szerettem volna felépíteni ezt a múzeumot, hogy az eredetileg itt élő emberek 
számára emlékeket őrizhessen.„

 A múzeum falaiba beépülő sokféle, immár újra felhasznált tégla, kő és kerámia egy része több mint ezer éves múltra tekint 
vissza. A múzeum építése során a wapan nevű, hagyományos technikát alkalmazták, mely több, különböző méretű elemet egy stabil szer-
kezetté fog össze.
 „Együtt dolgoztunk helyi kézművesekkel, hogy megtudjuk, hogy kidolgozzuk, hogyan lehet ennyi különféle mentett építőanyagot 
felhasználni egy új épülethez.”

 „A hagyományt meg kell élni.”
 - emelte ki az építész. A gondolathoz hozzáfűzte, hogy amint a hagyományainkat egy múzeumi „tárgyként„ mutogatjuk, úgy már 
csak régi emlékké válnak. Ezért is tartotta fontosnak a hagyományos technológiák-, és az ezzel foglalkozó emberek bevonását.
 Az újra felhasznát anyagok mellett Wang szintén nagy mennyiségű betont használt az épülethez, így erős kontrasztba állítva a 
két típusú anyagot. Ennek hangsúlyozására szolgál az is, hogy az anyagok gyakran egy falfelületen belül is találkoznak. Azáltal azonban, 
hogy a beton öntésekor bambusz zsaluzatot használtak, ezt az egyszerű szembeállítást tovább árnyalta az építész. Hiszen ezáltal a modern 
rész is megszűnik ‚csak modern’-nek lenni.
 Ez az árnyaltság tökéletesen áthatja az egész homlokzatot. A hatalmas betonfalakon nagyon gazdag bambusz textúra található 
(ami a modernbe visz némi hagyományos vonalat), míg a hagyományos, újra használt építőanyagok, bár önmagukban a tradíciót elevenítik 
meg, azok felhasználása mégis modern, újszerű.

2008

 A ‚ReUse’ fogalom olyan újra felhasználást foglal magába, ahol az adott anyag közel eredeti funkciójának megfelelően kerül 
vissza a használatba. Ennek a fejezetnek egyik fő fonalát a kerámia cserepek újra felhasználása adja. A cserepek viszonylag alacsony 
előállítási költségük miatt ritkán kerülnek újrafelhasználásra vagy újrahasznosításra, és ha mégis, akkor általában teljes mértékben ere-
deti funkciójuknak felelnek meg. Szerencsére azonban az építészetben is megjelenő környezettudatosságra- és fenntarthatóságra irányuló 
növekvő mozgalomnak köszönhetően számos olyan projekt jelent meg az elmúlt évek során, amelyek bemutatják, hogy hogyan kaphatnak 
ezek az anyagok is új életet. A bemutatott példák esetében több megoldás során sem, mint tetőhéjazat kerülnek felhasználásra ezek az 
anyagok, azonban mivel az anyag összetétel közel megegyeztethető a falazásra egyébként használt kerámia blokkokkal, illetve ha az 
eredeti rendeleltetéstől kissé ugyan eltérve, mégis építőanyagot építőanyagként használnak fel, így ezt a mértékű szabadságot benne 
hagytam ennek a fejezetnek a szerkesztésében, már csak amiatt is, mert ezek a példák a meglévő 4 kategórián belül véleményem szerint 
ide illeszthetőek be leginkább.
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2009
 Madrid egy régi, korábban vágóhídként szolgáló épületében az elavult tetőcserepeket eltávolították, majd a beltérben egymásra 
pakolták, hogy ezáltal kielégítsék a felmerülő szükségleteket, igényeket. Így fogalja össze az Archdaily a 8B Nave épületről szóló leírását.
 A madridi vágóhíd Luis Bellido építész nevéhez köthető.  1907 körül tervezték, és a huszadik század második évtizedében épült 
meg. Közel hatvan évig működött, mialatt megmutatta funkcionális-, és térbeli erényeit. A nyolcvanas évektől a vágóhidat azonban  a 
város perifériájára költöztették, és a Bellido által projektált kis „ipari város” elhanyagolttá vált és feledésbe merült. 
 A 2009-es beavatkozásra azáltal kerülhetett sor, hogy Madrid városa ezt a leromlott komplexumot egy avantgárd, kulturális 
központként szerette volna visszaintegrálni a városi életbe.
 A 8B Nave ezen belül az adminisztratív menedzsment területévé vált. Kialakítottak egy kis munkaterületet, raktárat és egy 
többfunkciós területet előadások, prezentációk számára.
 A beavatkozás központi eleme a lapos tetőcserepek ‚helyreállítása’ mellett a szerkezet megerősítése, illetve a belső tér hő- és 
hangtechnikai kondicionálása volt, hogy ezáltal az új felhasználókat tökéletesen kizsolgálhassa az épület. Mivel ezeket a folyamatokat 
korábban elvégezték a vágóhíd további épületeiben, így eddigre jelentős  mennyiségű hulladék halmozódott fel csempékből, faanyagok-
ból, macskakövekből és gránitlapokból, amelyek a szeméttelepre való szállításra vártak.
 „Azt gondolom, hogy ez a projekt a lehetőségekből fakadt. Abból, hogy felfedeztek egy lehetőséget azokban a romokban.”- írja 
az Archdaily-n megjelent cikk szerzője.
 A projekt az ésszerű lehetőségek feltárása mellett önmaga generátorává is vált. Míg a cserepek egyes helyeken tömör falszaka-
szokat alhotnak, addig máshol néhány elem hiánya rács szerű szerkezetet eredményez, mely utat ad a fény áthaladásának. 
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  „A tűzfallal való foglalkozás volt a legnagyobb kérdés. A cserepekkel való ‚felöltöztetése’ nemcsak esz-
tétikai döntés volt, de egyfajta visszanyúlás a hagyományokhoz, emellett pedig új életet adott az épület régi, 

eredeti cserepeinek. A hagyományos elemek beemelésével egy újfajta rusztikusságot értünk el. „
 - emeli ki rövid leírásában az ArchDaily az épületről.

 A PROA House, mely a Gómez&GOrshkova nevéhez kötődik egy olyan spanyolországi épület, mely több területet ötvöz a RE-épí-
tészeten belül. A rekreációs épület egy régi majadára épült. Ez az épülettípus Spanyolországnak ezen területén kőből készült épületeket 
jelölt, melyek funkciójukban istállókat,kamrákat, tyúkólakat, vagy eszköztárolókat jelentettek. Emiatt ezek az épületek jellemzően a fal-
vak szélén, a gyümölcsösökhöz, természethez közelebb helyezkedtek el.  Az itt talált épület a felújítást megelőzően már rég elhagyatottá 
vált, a beavatkozás nélkül fetehetően hamaosan használhatatlanná vált volna.
 Az épület kialakításában központi szerepet kapott az egyszerűség, így a megjelenő felületek rövid skálán mozognak. A fehér 
vakolat mellett megjelenik a fa, a tetőcserép és az agyag.
 A PROA House első kész mintája annak a modellnek, mely célul tűzte ki a kis, elavult épületek helyreállítását, amiatt, hogy így 
modern, mégis megfizethető lakásokat hozzon létre.

2016



A 20. század második felében Európa szerte elterjedt az előregyártott, beton paneles építészet, mely számos országban enyhítette a 
lakkhatásis problémát. Ezek az épületek, lakótelepek idővel azonban sok helyen elhagyottá, kihasználatlanná, elavulttá váltak. Ezek re-
habilitációjára, felújítására azonban szerencsére számos példát találhatunk, ami nem elhanyagolható, tekintettel arra a nagy mennyiségű 
befektetett anyagba és energiába, mely ezeknek a paneleknek az előállítására szolgált körülbelül 50 évvel ezelőtt.
 Ez a rehabilitáció sok esetben nem jár az épület bontásával, annak meximum belső tereit alakítják át jelentősen, azonban a 
következő példa egészen más gondolat mentén született.

1999
 A panelrehabilitáció egy kreatív, példaszerű megoldására találtunk példát Brandenburg legnagyobb paneles lakótelepén, a 
Cottbus peremén található Sachsendorf-Madlowban, ahol a kihasználatlanná vált 12 emeletes lakótornyokat építőelemeikre bontották, 
majd ezeket a paneleket újra összeszerelték, így új, modern házakat létrehozva. 
 „A környék hajdan a kelet-német energiaszektor és szénbányászat legfontosabb központja volt; a lignitbányák államilag támo-
gatott fejlesztésének köszönhetően a hetvenes években hatalmas arányban megnőtt a népesség. Az igényeket kielégítendő, 1976 és 1986 
között 12 000 lakást húztak fel a területen, amely 30 000 bányásznak és az energiaszektorban dolgozó munkásnak, illetve családtagjaik-
nak adott otthont. Az újraegyesítés után azonban, az ipar átalakulásával Cottbus lakóinak mintegy harmadát, a lakótelep pedig lakóinak 
felét elvesztette.”
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 A People’s Pavilon, mely a bureau SLA + Overtreders W irodák nevéhez köthető 2017-ben, Eindhvenben épült meg, a Dutch Design 
Week keretein belül és a fenntartható tervezést egy egészen meglepő irányból közelti meg.
 A pavilon egy állásfoglalás, egy olyan éület, mely 100% -ban körforgásban marad azáltal, hogy a kivitelezés során egyetlen 
építőanyag sem vész el. Az SLA iroda és az Overtreders W tervezői ezt egy radikális, új megközelítéssel valósították meg: a 250 m2-es 
épület elkészítéséhez szükséges összes építőanyagot kölcsönözték. Ehhez egyrészről az építőanyag beszállítók és gyártók bitosították az 
anyagokat, emellett azonban az eindhoveni lakosok is beszálltak az akcióba. És valóban a bekerülő anyagok 100 %-áról beszélünk, mely 
magába foglalt pl. betont és fa gerendákat, világítást, homlokzatburkolati elemeket, de a pavilon üveg tetejét is. Az egyetlen kivételt a 
kölcsönzésből a pavilon felső homlokzatát alkotó feltűnő színű csempék jelentették, melyek nem ilyen formán kerültek felajánlásra. Ezek 
ugyanis az eindhoveni lakosok által összegyűjtött műanyag háztartási hulladékokból készültek, azonban az esemény végén a DDW ezeket 
is eljuttatta a lakosság számára.
 Az, hogy a beépítendő anyagok 100% -ban kölcsönzöttek, azt is jelentette, hogy az  olyan tradícionális rögzítési módik, mint a 
csavarok, ragasztó, fúrók vagy fűrészek nem kerülhettek szóba. Ez pedig egy új tervezési elvet követelt: a People’s Pavilon a fenntartható 
épületek új jövőjét tárja elénk: új együttműködések és intelligens építési módszerek által megszülető, mégis hangsúlyos megjelenésű 
épület.
 A pavilon volt a World Design Event központi pavilonja. Találkozó- és pihenőhelyként funkcionált a látogatók számára, emellett 
zenei és a színházi előadások helyszínéül szolgált. A pavilont két hétre tervezték és 200 ülő-, vagy 600 álló ember befogadására volt 
alkalmas.
  A pavilon alapját 12 beton cölöp és 19 fa keret adta, melyeket az Arup együttműködésével terveztek. A keretek szabványos 
méretű gyalulatlan fagerendákból álltak, amelyeket acélpántok tartottak össze. A beton cölöpöket és kereteket 350 feszítő hevederrel kö-
tötték össze, így nyolc méter magas elsődleges teherhordó szerkezetet hoztak létre a 250 m2-es épület számára. Az üvegtetőt az üvegházak 
gyártásában elterjedt rendszer alkalmazásával készítették el. 
 A pavilon homlokzatának felső szakasza színes műanyag csempékből állt, amelyek újrahasznosított műanyag háztartási hulla-
dékból készültek. A földszinti üvegportálok a BOL.com központjának felújításából maradtak hátra, így kerültek beépítésre, maja a DDW 
után egy másik, új iroda épület kialakításánál felhasználták fel. A belső tér kialakításában is minden elem, így a világítás, a fűtés, a bár is 
kölcsönzött anyagokból-, de például a pódium is kölcsönzött betonlapokból állt. 

2017
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 A ‚Reduce’, mint fogalom csupán a csökkentést jelenti. 
 Ennek értelmezése, még az építészet szempontjából vizsgálva is nagyon széles skálán mozoghat. Beszélhetünk a felhasznált 
építőanyagok mennyiségének csökkentéséről. Beszélhetünk az építkezések csökkentéséről. A beépítésre kerülő, környezetet terhelő 
anyagok mennyiségéről. Az építőanyagok utaztatásáról. Az előállításhoz szükséges felhasznált energiáról. A felesleges bontásokról. A 
termelt szemét mennyiségéről ...... 



TARTALOM:

MONTE TESTACCIO, RÓMA
1994 - TATE MODERN

2000 - PORTUGAL PAVILON
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Monte Testaccio, Róma
 Ez a példa egészen érdekes, és nehezen sorolható bármelyik kategóriába is, mégis fontosnak tartottam megemlíteni, aminek oka 
az ismertetést követően azt hiszem, egyértelművé válik.
 Első pillantásra a Monte Testaccio egy átlagos, külvárosi dombnak tűnik Róma városában. A domba azonban nem természetes kép-
ződmény, hanem teljes egészében ókori római olajszállító amforákból áll. Kerülete csaknem egy kilométer, emellett pedig körülbelül 35 m-rel 
magasodik az utcaszint fölé (további 15 m pedig a jelenlegi utcaszint alatt található). Becslések szerint a domb akár 53 millió olívaolaj-amfora 
maradványát is magába foglalhatja, amelyek mintegy 6 milliárd liter olajat importálására szolgáltak. Ez a hatalmas „szemétdomb” közel 
fekszik a Tiberis folyó keleti partjához, közel a Horrea Galbae-hoz, ahol a Kr.u. 2. század végén az állam által ellenőrzött olívaolaj-tartalékot 
tárolták.
 Más amfórákkal ellentétben az olaj tárolására használt edényeket nem lehetett újrahasznosítani, mert az olaj annyira átitatta az 
edény falát, hogy azt nem tudták megfelelőképp kitisztítani, így ezek az amfórák egyetlen használat után hulladékká váltak, melyek gondos 
ártalmatlanítást igényeltek. A probléma a kezelésére a római tisztviselők kifejezetten a Monte Testaccio területét jelölték ki, mint hulladék-
lerakó hely. A kilencvenes évek elején elvégzett régészeti ásatások is megmutatták, hogy szervezett hulladéklerakásról volt szó. Az ásatás 
során kiderült, hogy a szeméthalom szintjeit teraszos módon építették egymásra támfalakkal, úgy, hogy a szinte ép edényeket, amelyeket 
cseréptörmelékkel töltöttek meg, hogy azok súlyuknál fogva a helyükön maradjanak. A törmeléket ezt követően vélhetően mésszel terítették 
be a rothadó olaj szagának semlegesítésére.
 Az amforák gyakran tartalmaztak fekete és vörös pigmenteket, illetve bélyegeket, amelyek olyan információkat adtak meg, mint 
az edényben lévő olaj súlya, az olajat lemérő személyek neve és az olaj palackozási helyének neve. A bélyegzők azt mutatják, hogy az itt 
található amfórák többségét Dél-Spanyolországból hozták be Rómába, illetve kisebb mennyiségeket Líbiából és Tunéziából is. A vizsgált 
amfórák nagy része Kr.u. 140–250 körülről származik, de lehetséges, hogy a halom legkorábbi rétegei még ennél is korábbiak, esetleg a 
Kr. e. első századra is visszanyúlhatnak.
 A Monte Testaccio tökéletesen példázza azt, hogy a megfelelő hulladékkezelés és tárolás már napjainknál sokkal korábban is 
átgondoltságot, tudatosságot igényelt. Ez a fajta gondolkodás azonban lehetővé teszi például, hogy a szeméttelepek ne terhelődjenek feles-
legesen.
 A domb ma nem csupán önmagában kínál látványsságot a turisták számra, de több étteremnek is helyet ad, melyek pinceszerű 
kialakításuk révén üvegfalakon engedik be belső tereikbe a cserepek látványát. 



 A Tate Trustees 1992 decemberében jelentette be, hogy különálló galériát kíván nyitni a nemzetközi modern- és kortárs művészetek 
számára Londonban.
 A korábban Bankside erőműként funkcionáló épületet 1994-ben választották ki az új galéria helyszínéül, és a következő évben a svájci 
Herzog & De Meuron építészeket kérték fel a feladatra, hogy az épületet galériává alakítsák. A döntés során kulcsfontosságú volt, hogy a végső 
galéria megtartsa az épület eredeti karakterét.
 A máig ikonikus erőmű Sir Giles Gilbert Scott tervei alapján két szakaszban épült fel 1947 és 1963 között. Az épületegyüttes egy 35 méter 
magas, 152 méter hosszú turbinacsarnokból-, egy hozzá kapcsolódó kazánházból és egy központi kéményből állt. 1981 után azonban egy elektro-
mos állomást lesámítva az egész terület kihasználatlanná vált.
 1996-ban nyilvánosságra hozták a galéria terveit, és az English Partnerships támogatását követően elkezdődtek a munkálatok. A hatal-
mas gépeket eltávolították, és az épületet visszabontották az eredeti acél- és téglaszerkezetig. A turbinacsarnok egy drámai hatású bejárati zónává 
és kiállító térré, a kazánház pedig galériává alakult át.
 A Tate Modern 2000 májusában nyílt meg, és az óta több mint 40 millió ember kereste fel. Egyika az Egyesült Királyság első három turisz-
tikai látványosságának, és becslések szerint évente  kb. 100 millió font gazdasági hasznot hoz London számára.
 2009-ben a Tate Modern új fejlesztés projektbe kezdett, ismét a  Herzog & de Meuronnal együttműködve. Az erőműből hátramaradt látvá-
nyos, de kihasználatlan olajtartályokat vonták be a tervezésbe, ezzel növelve a galéria alapterületét és a befodadható látogatószámot.

 Az épület véleményem szerint egy remek példa arra, hogy épületek újraértelmezése által hogyan csökkenthető a bontások, ezáltal a 
hulladékba kerülő építőanyagok mennyisége. Emellett ezek a régi épületek értéket, szellemiséget is hordoznak. 
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Tate Modern, London



 Az Álvaro Siza Vieira és Eduardo Souto de Moura építészek nevéhez köthető, a 2000-es hannoveri Világkiállításra elkészült Portu-
gál Pavilon egy előregyártott elemekből álló,szétszerelhető épület.
  Fém vázszerkezetére falakat építettek, melyeket mintegy 55 tonna duzzasztott, tömörített parafával -, a bejárati zónában pedig 
kézzel készített mázas csempével burkoltak. 
 A tető kétrétegű üvegszálas membránvászon fedése áttetszőségének köszönhetően lehetővé teszi a természetes fény beáramlá-
sát, emellett egyidejűleg energia mentő funkciót is betölt. 
 A parafa anyag választása összefügg azzal a ténnyel, hogy 100% -ban természetes anyag, izoterm, rendkívül sokoldalú és telje-
sen újrafeldolgozható, emellett Portugália fő terméke. 
 Az 1375 m2 alapterületű épület alapvetően úgy terveződött, hogy szétszedhető, majd újra felpíthető legyen, mely meg is valósult. 
Így az Expo-t követően az épületet Coimbra-ba költöztették.
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Portugál Pavilon
EXPO 2000
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TARTALOM:
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MŰANYAGOK  

FA ANYAG
FÉMEK
BETON

NYÍLÁSZÁRÓK
PAPÍR
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PURPOSE
 Tanulmányom fő elemeként a ’repurpose’ fogalomkörrel, azaz a meglévő anya-
gok újraértelmezésével szeretnék foglalkozni. Ez a fogalom szinte automatikusan vonzza 
magával a REDUCE, azaz a hulladék csökkentésének fogalmát, hiszen azzal, hogy egy 
tárgynak „második életet adunk”, egyúttal a szemétdomb méretét is csökkentjük. Ez a 
megoldás nem csak a tartós használatú épületek esetében, de az időszakosan felállí-
tott pavilonok és installációk, de akár bútorok és képzőművészeti alkotások szintjén is 
fontos, és talán meg inkább helytálló megközelítés lehet. Minden szinten számos példát 
találunk a világban körülnézve.
 Fontos megvizsgálni azonban azokat a háttérfolyamatokat is, melyek ezt az 
újra felhasználást generálják. Az élet minden területén megfigyelhetők a különböző di-
vathullámok, melyek idővel lecsengenek, és így, egy lépéssel távolabbról már az egész 
társadalom másképp kezeli ezeket a kérdéseket.
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KERÁMIA
CSEREPEK
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TARTALOM:

MANOJ PATEL (DESIGN STUDIO - WORKS)
2017 - THE BEEHIVE

2018 - VILLA CERRO CORÁ HOUSE
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Manoj Patel

 Az indiai származású Manoj Patel 2012-ben szerezte építész diplomáját 
az A.P..I.E.D.-en, majd Éghajlatváltozás és Fenntartható Fejlődés témában 2014-
ben post graduális képzés végzett. Mindig is érdekelte az éghajlatra reagáló épí-
tészet, mely korai portfóliájából is tükröződik. 
 2015-ben alapította meg a MANOJ PATEL DESIGN STUDIO-t, mely fókuszá-
ban a fenntartható épülettervezés és téralakítás áll, oly módon, hogy ötvözi a 
kortárs tervezési elveket a hulladékanyagok, és újrahazsnosított anyagok felhasz-
nálásával.
 Munkái révén számos elismerét, díjat és publikációt tudhat magáénak.

 AZ RTF Sustainability Awards 2017 
első díját is elnyerő ‚The Ridge Clay Roof  
Tile Plantation‚ azzal a céllal jött létre, hogy 
helyben a helyben előállított agyagtermé-
kek használatát népszerűsítse. 
 A zöld fal, mely hűtési funkciót 
is szolgál emellett ellenbe megy az egyre 
elterjedtebb, az agyag edényeket felváltó 
műanyag- és fém kaspókkal.
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 A szintén Manoj Patel nevéhez kötődő butik belsőépítészeti kialakítása során fontos szempont 
volt a tradicionális, környékbeli elemek megjelenítése a térben, így került be a kerámiacserép, mely azoban 
funkciójától megszabadulva, kis darabokra vágva, majd így csoportosítva egy felületi díszítőelemként jelenik 
meg.
 A térben nem ez az egy hulladékanyag került azonban felhasználásra. A butik számos pontján 
találunk még ilyen anyagokat, legyen szó törött csempékről, üveg és tükördarabokról, sörösüvegekről.



 A ‚The Beehive’tervezése azt a kérdést feszegeti, hogy hogyan lehet az alulér-
tékelt hulladékot, például a mindenütt fellelhető terrakotta tetőcserepet újradefiniálni és 
átértékelni.  
 A hulladék mint építőanyag felhasználása annak  tudatából fakadt az építé-
szek számára, hogy az építkezések Ausztrália hulladéktermelésének akár 50% -át is 
kiteszik. Az anyagok újrafelhasználása részben csökkenti a káros környezeti hatásokat. 
 Raffaello Rosselli és Luigi Rosselli építészek együttműködve tervezték meg új 
irodaházukat. A hulladékanyagok újrafelhasználásával való kísérletezéssel a saját stú-
diójukban azt a célt is szolgálja, hogy példaképként szolgáljon jövőbeni projektekhez.
 A választott hulladékanyag a terrakotta cserép egyébként a külváros 
szimbóluma is, emellett pedig könnyen beszerezhető. A terrakotta burkolólapok elemi 
anyagszerűségükben vonzóak voltak az építészek számára, illetve a szomszéd épületek 
nyers tégla falainak anyagszerűségéhez is illeszkedtek.
 A homlokzat kialakítása során sok kísérletezés eredményeképp létrehoz-
tak egy modulárisan ismétlődő rendszert, mely figyelembe veszi többekközt az égtáj 
szerinti tájolást is. Az így kialakított homlokzat szűri a direkt napsütést, ugyanakkor 
maximalizálja a fény bejutását a szűk, 8 méter széles homlokzaton. Bár az emeleti 
szint visszahúzott a homlokztahoz képest, a kialakított réteg egysíkú emeletes épület 
érzésétkelti.
 A legfelső emeleten egy nyitott terasz kínál helyet a közösségi események 
megtartásához, vagy a kültéri munkavégzéshez.
 Az épületben, szintén terrakotta cserépből készült egy könyvespolc is, amely 
egy, a homlokzattól eltérő modul használatával épült fel. 
 Ez  is egy tudatos kísérlet volt az anyagok újrafelhasználására, értékük 
megmutatására, újbóli kontextusba helyezésükre, ezzel a fenntarthatóbb megoldásokat 
népszerűsítve - az ügyfeleknek és a szélesebb közönség számára is.
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2018

 A Villa Cerro Corá House ismét egy komplex, több 
fenntartható irányzatot magába sűrítő példa. Jellegzetes 
homlokzati fala miatt került mégi a ‚repurpose’ fejezetbe.
 Asunción központja közelében, egy mindösz-
sze hat méter szélességű telken 1930-ból származik az 
épület legrégebbi magja, mely összesen egy hálószobával, 
fürdőszobával, nappalival és egy kis előszobával rendelkező 
épület volt, ahol a fatüzelésű kályha biztosította az otthon 
melegét. Az 1940-es években további két szobával bővítet-
ték a házat, ezzel lineárisan meghosszabbítva a keskeny 
telken. Az 1990-es évek elején a ház végére egy modern 
konyhát építettek be.  
 2014-ben, amikor a ház kiürült, romlása már igen 
előrehaladott állapotban volt, már tejesen lakhatatlanná 
vált.

 A felújítás, átalakítás során az építészek a funkcionális hiányosságok pótlásán túl túl törekedtek a meglévő tipológia lényegének 
fenntartására és megszilárdítására.
 A ház egy galériával bővült, és a legfelső emeleten lakásokat építettek egyetemi hallgatók számára, mindezt anélkül, hogy a régi 
alapokat veszélyeztetnénk. 
 Az új emeleti rész külön tartószerkezetre terhel, és a régi épülettömeg felett lebeg oly módon, hogy a fény több szögből bejusson 
a földszintre, valamint optimalizálja a konvekciós szellőztetést.
 A földszintet szinte teljes egészében az anyagok újrafelhasználásával és a térbeli eloszlás javításával tartották fenn. Így kerültek 
felhasználásra a régi téglákon túl a homlokzaton egy függőleges „kertet” alkotva a cserepek.



TARTALOM:

2003 - CLOUD CAFÉ
2008 - CLUTCH CHAIR, CLUTCH LAMP

2010 - PLASTIKI BOAT
2011 -  KUS-KUS CHAIR

2012 - PLASTIC BOTTLE VILLAGE, PANAMA
2012 - (POP) CULTURE!

2013 - THE HEAD IN THE CLOUDS
2014 - ECO PAVILON

2015 - URBAN CAMPSITE AMSTERDAM
2019 - MISSISSIPPI GYRE
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MŰANYAGOK  
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 Alexander Brodsky 2003-ban alkotta meg a Cloud Café névre keresztelt installációját 
Moszkva közelében. 
 Az ideiglenes építmény szerkezetét egy fa konstrukció biztosítja, mely tetejére egy 
áttetsző műanyagréteghez fixálva 1000 műanyag zacskót csatlakoztatott Brodsky. Ennek oka 
az volt, hogy a telepítéshez közeli tó irányából folyamatosan érkező szél ezáltal különleges 
hangot generált. 
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Alexander Brodsky

2003 

 1955-ben született Moszkvában, és diplomáját 1978-ban a moszkvai Architecture Institute-on szerezte. Munkássága átmenetet képez az 
építészet és (képző)művészet között, ezt a határt pedig szinte folyamatosan feszegeti.
 Az építész az Oris, horvát építészeti magazin 2011-es számában azt nyilatkozta, hogy nem fontos számára a divat, sőt, igyekszik kerülni 
az aktuális trendeket, hiszen ennél sokkal fontosabb számára, hogy az érzéseire és inspirációira hagyatkozzon. 
Brodsky alkotásainak jelentős részéről első ránézésre megállapítható az azok mögött rejlő eszmeiség, az, hogy az építész számára fontos üzenettel 
bír az újra felhasználás. A vele készített interjúban kitér arra, hogy nem gondolja, hogy ő ezzel a gondolatvilággal valami újat teremtene, és tudja, 
hogy sokan mások is gyakorolják az újra felhasználást. Szereti az olcsó anyagokat, a talált tárgyakat. És szeret új életet adni azoknak az objektu-
moknak, melyeket valaki a szemétre dobott. Ha lehetősége adódik, szereti ezeket az eldobott tárgyakat beépíteni a műalkotásaiba, lehetősg szerint 
az építészeti projektjeibe is, hiszen gyönyörűnek találja számos darabjukat. Sokak által ismertek a Rotuda névre keresztelt alkotásai, melyek 
esetében régi nyílászárókat használt fel (ezekről bővebben később), de már ezek előtt is alkotott szobrokat régi anyagokból. 
 És, hogy mi generálta nála ezt a gondolatiságot? Hogy azért használ-e fel régi tárgyakat, mert azoknak már önmagukban hordozva van 
egy-egy saját története? Természetesen! Ez az ő válasza. Évekig érzékenyen érintette és elszomorította a moszkvai házak pusztítása. Látta, hogy 
ami a várossal történik, az, hogy házak napról-napra tűnnek el, az egy rettenetes dolog, és ezáltal a kérdéskör fontossá vált számára. Ezen gondol-
kozva több konceptuális projektet is elkészített. 
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 Brodsky munkája után érdemes kicsit általánosabban is megvizsgálnunk a műanyagok témakörét. Korunk talán legnagyobb fenn-
tarthatósággal kapcsolatos csatája az egyszerhasználatos műanyagok betiltása. A műanyagot a 19. században fedezték fel; Alexander Par-
kes 1862-ben a londoni Great International Exhibition-on mutatta be felfedezését, az elsőemberi gyártmányú műanyagot, és azt részletezte, 
mennyivel sokoldalúbb és olcsóbb, mint az addig ismert gumi. Ezt követően elkezdték a különböző kompozitok gyártását, és amellett, hogy 
számos, addig használt anyag, így az elefántcsont, gumi és lakk pótlására is alkalmas volt, idővel egyre szélesebb körben terjedt el. A 
műanyag őrület előfutára azonban az 1920-as években megjelenő műselyem és celofán voltak. Az 1940-es évektől a nylon, akryl, neoprén 
és polietilén széleskörben elterjedtek. Az 1940 és 1945 közötti években a műanyag iránti kereslet megháromszorozódott Amerikában, amit 
egyrészről a háború is katalizált, emellett azonban az anyag sokoldalú felhasználása is fontos szempont volt. 
 Amerikában az 1970-es években kezdték el az üdítők PET-palackban való forgalmazását. Míg 1977-ben egy ilyen palack 60 gramm 
volt, később ezt még tovább tudták csökkenteni 48 grammra. 
Számos előnyének köszönhetően nem meglepő, hogy elterjedt, hiszen a hétköznapokban sokkal praktikusabb tud lenni, mint egy üveg pa-
lack, de például a pékáruk esetében is fontos szempont lehet, hogy azok ne száradjanak ki. 
 A robbanásszerű felhasználás eredményeképp azonban rengeteg felesleges szemét is keletkezett, és keletkezik még napjainkig 
is.  Ez a felhalmozódó szemét és a tudatosság előtérbe helyeződése generálja azonban, hogy számos figyelemfelkeltő installációt, vagy 
különleges bútordarabokat is találhatunk mára, melyek amellett, hogy üzenetükkel felhívják a figyelmet a problémára, segítenek annak 
megoldásában is. 

2008
 A 2008-as Noise Festival Curator’s Choice díját Zaha Hadid a skót designer, Scott Jarvie Clutch Chair termékének ítélte. A eco design 
projekt, melynek keretében létrejött a tárgy a műanyag szívószálak újra felhasználását tűzte ki céljáil. Ennek eredményeként a 10.000 szí-
vószálból létrehozott széket kiegészítendő létrejött a Clutch Lamp is, melyben az egymáshoz rögzített szívószálak belső felülete teremtimeg 
a fény számára tökéletes közeget.
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 Az újrahasznosítás és újra felhasználás egy érdekes példája a műanyag palackok esetében a 2010-ben épített, Plastiki névre ke-
resztelt hajó, mely méretéből adódóan talán az egyik legfigyelemfelkeltőbb alkotás, mely a műanyagok által okozott környezeti problémára 
reflektál. 
 David de Rothschild, a híres dinasztia tagja azzal a céllal kezdett bele a hajó megépítésébe, hogy felhívja az emberek figyelmét 
arra, hogy a hulladékra - különösen a műanyaghulladékra- kezdjenek el mint erőforrás tekinteni. Üzenetének hangsúlyozására a hozzá 
csatlakozókkal egy olyan hajót terveztek, amely szinte teljes egészében műanyag palackokból és újrahasznosított műanyagból készült. A 
hajó tervezése során azt a célt tűzték ki, hogy képes legyen megtenni egy 17 700 kilométeres utat, mely San Franciscoból Sydneyig tart. A 
kitűzött cél erre az útra 100 nap volt, melyet bár végül 4 hónap alatt, de sikeresen teljesítettek.
 A 60 méteres katamarán stílusú hajó súlya 12 tonna volt, melynek mindössze 10 %-a készült új anyagokból. A katamarán fő 
alkotóelemeként 12 500 műanyag palack szolgált. A fő szerkezetet emellett újrahasznosított műanyagból késztették, a vitorla pedig kézzel 
készült, szintén újrahasznosított PET-ből előállított szövetből.
 A hajó, amellett, hogy ilyen módon épült fel a használata során is igyekszik példamutató lenni. Útja során megújuló energiát 
használt. Emellett az utazást megelőzően a CNN által készített riportból kiderült, hogy a személyzet tagjai még azt is terveztékk, hogy a 
hajó fedélzetén saját ételt termesztenek .
 „Az ötlet az, hogy semmiféle szennyezést ne vigyünk vissza a légkörbe vagy az óceánunkba, ezért a hajón mindent komposztálni 
fogunk. Minden újrahasznosításra kerül.”

2010 
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 2011
 A 2011-ben, Franciaországban, Romain Roclore és Grégo-
ry Hoogstoël által alapított PlastiKetic cég oly módon oldotta meg a 
műanyagpalackok bútorrá való alakítását, hogy az design szempont-
ból is helytálló tud maradni. 
 A 15 kilogrammos, európai lucfenyőből és műanyag pa-
lackokból készülő Kus-Kus névre keresztelt hintaszék 100 %-ban 
újrahasznosítható. Az ülőfelületként szolgáló PET-palackokat felfújják 
levegővel, mely így a maximális kényelmet biztosítja a felhasználójá-
nak. Bár az egyes elemek otthon is könnyedén cserélhetők, amennyi-
ben a használó mégis megválna a hintaszéktől, a cég ennek visszavé-
telét is vállalja, szintén a fenntarthatóság jegyében. 



„ Egy ember szemete
egy másik ember lakása.”
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 2012
 A panamai  Plastic Bottle Village ötlete és kivitelezése Robert Bezeau nevéhez köthetö. 
 Egy 1991-es földrengés után sok önkéntes érkezett a szigetre, akik közül sokan annyira megszerették a helyet, hogy letelepedtek. 
Amikor erre a megnövekedett lakosszámra még turisták is érkeztek, akik (taln a mindennapi életnél jelentősebb mennyiségű terméket) vá-
sárolnak, fogyasztanak, és szemetet termelnek, annyira megnövekedett a szeméttermelődés, hogy a város nem tudta olyan gyorsan tisztítani 
az utcákat, feldolgozni a hulladékot. 
 Újrahasznosítási szándékkal R.B. elkezdte gyűjteni a műanyag palackokat, melyekből 1,5 év alatt 1 millió darab gyűlt össze. Ekkor 
fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy falvat építsen belőlük.  
 A palackokat egy-egy dróthálóbóol készített ‚ketrecbe’ rakrák, melyeket azután egymáshoz csatlakoztatnak. Az egyes elemek 
nagyon könnyűek, hiszen a palackokat nem töltik fel semmivel, azokba a levegőt zárják be, mely így az épület szigetelését is biztosítja. Az 
akár 17 oC-os különbséggel a külső és belső léghőmérséklet között, ezek az épületek nem igényelnek sok energiát a hűtésre. 
 Az épületek szerkezetükből adódóan rendelkeznek bizonyos fokú rugalmassággal, így ellenállóbbak a földrengésekkel szemben. 
Az egyes panelek, köszönhetően a palackkal való megtöltésnek úsznak a vízen, így egy esetleges cunami esetén akár életmentőek is lehet-
nek. 
 Az elkészült épületek esztétikailag semmi különbséget nem mutatnak egy átlagos épülethez képest, pozitív környezetvédelmi 
hatásuk azonban megkérdőjelezhetetlen.



 Szintén 2012-ben készült el Garth Britzman (POP) Culture! névre keresztelt installációja. 
 Ez az installáció egy évenként megrendezésre kerülő nemzetközi esemény, a PARK(ing) Day keretein belül jött létre azzal a szán-
dékkal, hogy kijelöljön egy parkolási pontot. A kivitelezése 26 főt és több, mint 300 minkaórát vett igénybe. A projekt megszületését az 
urbanizált élet által felvetett kérdések inspirálták. Célja a felgyorsult életbe beragadt, a követezményeket figyelmen kívül hagyó társadalmi 
rétegek megszólítása. 
 A kizárólag újahasznosított anyagokat felhasználó (POP)culture egy oázis a városi infrastruktúra zajos kontextusán belül. Az 
egyébként megszokott, parkolóhelyet kijelölő aszfaltfestéssel ellentétben az installáció, mint valóban egy ‚park’ gondolja újra a parkolóhe-
lyet. 1580  műanyag palack felhasználásával hozták létre azt a „vásznat”, mely a maga alatt bezárt téren ad lehetőséget a városi sűrűsödés, 
a fenntarthatóság és a fogyasztói társadalom témakörében megszülető beszélgetéseknek.
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 A palackok átgondolt elhelyezése által létrejövő felszín lét-
rehoz egy olyan fedett-nyitott teret, mely bizalmas, már-már meghitt 
találkozási pontként szolgálhat, ezzel elősegítve a beszélgetések, 
viták megszületését. A szemmagasságban végtelennek tűnő felüle-
tet, a színezett folyadékkal töltött, hullámzóan elhelyezett hulladék 
palackok alkotják. A palackok szín szerinti, illetve térben való potos 
elhelyezkedése sem véletlen szerű, hanem pontosan átgondolt tervek 
alapján valósult meg.
 Egy palack, ezernyi másával együtt értelmezve tökéletesen 
reflektál jelenkorunk fogyasztói társdalmának nagyságára.
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 2013
 A STUDIOKCA iroda 2013-ban a FIGMENT művészeti szervezet felhívására készítette el a “The Head in the Clouds” nevet viselő 
pavilonjának tervét. A pavilon egy váz szerkezetre készült, melyen két rétegben helyeztek el műanyag palackokat, így kialakítva a külső és 
belső íves formákat. A pavilonhoz 53,780 palackot hasznosítottak újra, mely megközelítőlegesen megegyezik a New York City-ben 1 óra alatt 
eldobott palackok számával.
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  2014
 
 Az Eco Dome elkészítésében Garth Briztman együttműködött a Neb-
raska Állami Vásárral, hogy létrehozzak egy olyan ideiglenes létesítményt, 
installációt, mely megünnepeli a vásár fenntarthatósággal kapcsolatosan 
elért eredményeit, mely célja, hogy a vásár egy teljesen hulladékmentes 
eseménnyé váljon. 
 Az interaktív és magával ragadó kupola segít érzékeltetni a látoga-
tókkal a vásári újrahasznosítás fontosságát, annak mértékét.
 A kupolát úgy tervezték, hogy a 11 napos esemény alatt folyama-
tosan épüljön fel és fejlődjön, ami szintén növelte ezt az érzékletességet. 
 A kupola építése során végül több, mint 12.000 palackot gyűjtöttek 
össze az újrahasznosító konténerekből.

 Garth Britzman
 Garth Britzman neve már felmerült a (POP)Culture installáció kapcsán. 
A LosAngeles-i építész, művész, designer 2013-ban szerzett építész diplomát, 
ely után elvégezte a mesterképzést, illetve design tanulmányokat folytatott. 
 Célja olyan tárgyak és terek alkotása, melyek örömet okoznak és 
inspirálóan hatnak a befogadóra.
 Hétköznapi anygok számára fejleszt újszerű felhasználási lehetősé-
geket, így olyan összetett objektumokat létrehozva, melyek ösztönzik a fenn-
tarthatóság, az életmód és a divat diskurzusát. 
 A természetvédő és környezetvédő Britzman elkötelezett a termé-
szeti környezetünk tulajdonságainak megóvása mellett, melyen belül gondol-
kozik az urbanizációról és a fogyasztói attitűdökről. Ezen témák tekintetében 
az újrahasznosítás és az újrafelhasználás kiemelt fontosságú.
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 2015
	 Az	Urban	Campsite	Amsterdam	egy	nyilvános,	szabadtéri	műalkotásokból	álló	kiállítása.	Ezeknek	a	műalkotásoknak	azonban	az	a	
különlegessége,	hogy	szálláshelyként	is	szolgálhatnak,	így	a	kiállítás	nem	csak	művészeti	értékkel	bír,	de	egyidejűleg	ideiglenes	kemping-
ként	is	funkcionál.	A	kemping	telepítése	egy	olyan	területen	történt,	ahol	azt	megelőzően	semmi	nem	volt,	majd	hirtelen	virágzik	a	művészet	
és	az	élet.	Az	Urban	Campsite	Amsterdam	ezáltal	jó	bizonyíték	arra,	hogy	a	várostól	távolabb	eső	helyek	is	izgalmas	dimenziókat	kaphatnak.	
	 2015	nyarán	tervezők,	építészek	és	művészek	sokszínű	csoportját	hívták	meg	hálószobaként	működő	mobil	objektumok	építésére.	
A	lefoglalható	ötletes	sátrak	gyűjteménye	inspiratív	és	gondolatébresztő	a	maga	megoldásaival,	melyek	közt	található	újrahasznosítható	
anyagokból	készült	menedék	és	számos	meglepő	alkotás.	A	szobákon	túl	a	kemping	területén	a	közösségi-	és	rekreációs	területek,	a	főző-
helyek,	illetve	a	szociális	blokkok	is	érdekes	megoldásokat	sűrítenek	magukba.
	 Azáltal,	hogy	a	műakotások	szállásként	is	szolgálnak,	megszűnik	a	néző	és	az	alkotás	közötti	szokásos	távolság,	ami	utat	nyit	a	
művek	egy	újfajta	értelmezése	előtt.	Amellett,	hogy	kiállítás	és	kemping,	az	Urban	Campsite	Amsterdam	a	helyi	lakosok,	turisták,	építészek,	
művészek	és	gyerekek	találkozóhelye	is.	
	 A	kempingben	számos	anyag,	tárgy	újraértelmezésével	találkozhatunk,	melyek	egésze	egy	különleges	atmoszférát	teremt.

Boomhuttenfest - Tubalow

Studio Valkenier - GigaBed
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 2019
 A Garth Britzman nevéhez fűződő Mississippi Gyre névre keresztelt istalláció Amerika két kritikus folyójának -Mississippi és Mis-
souri- tokolatánál fekvő St. Louis Akvárium Természetvédelmi és Oktatási Központjában jött létre.
 Célja, hogy vizuálisan, értelmező grafikákkal és statisztikákkal kiegészítve hívja fel a látogatók figyelmét arra, hogy mit tehetnek 
mindennapi életükben a hulladékkibocsátás csökkentése érdekében.  Felhívja a figyelmet a mikroműanyagok okozta károkra. 
 A mikroműanyag szennyezés, mely a rosszul elhelyezett,tárolt és felhasznált műanyaghulladékok eredményeképp születik - mára 
a világ minden pontján problémát jelent, a nagyobb víztömegekben már globálisan dokumentálták. A mikroműanyagok nem csak a vizeket 
szennyezik el, de ezáltal bekerülnek a vízi állatok szervezetébe, és végső soron pedig az emberi szervezetbe is eljutnak.
 A részletesen kidolgozott hullámot 5000 db fenntartható forrásból származó, újrahasznosított műanyag palackból hozták létere, 
mely szám  a globálisan, 5 másodpercenként megvásárolt palackok számával egyenlő.
 



FA
„A fa, mint építőanyag egyidős az emberiséggel.”

 Kezdetben a fa talán a legkézenfekvőbb építőanyagként, mint könnyen 
fellelhető, és megmunkálható anyag állt az ember rendelkezésére. Később, a tu-
datos tervezés megjelenésekor azonban a fa előnyös tulajdonságai is felszínre ke-
rültek. Az építési technológiák, a felgyorsult építkezések és az urbanizáció, illetve 
iparosodási folyamatok hatására azonban jelentősen háttérbe szorult. 
 A fa, mint építőanyag jelentősen kikopott, főleg városi szövetben, ahol az 
előregyártott szerkezetek átvették a hangsúlyt.
 „Ugyanakkor az utóbbi néhány évtizedben a Föld környezeti problémái 
felhívták a figyelmet a környezettudatosság fontosságára, az emberek ismét törek-
szenek arra, hogy összhangban éljenek a természettel. Talán részben ezért, ismét 
előtérbe került a fa, mint építőanyag. ”
 Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy a faanyag, bár fenn-
tartható forrás, mégis hosszú évekbe telik, mire egy fa eléri azt a kort, melyben 
építőanyagként, bútoralapanyagként felhasználható.
 Az erdők védelme pedig globálisan fontos kérdés. Így ennél az anyagnál 
is figyelmet kell fordítanunk arra, hogy minél nagyobb százalékban újra felhasznál-
juk, amíg azt az anyag minősége és tulajdonságai engedik. 
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TARTALOM:

2013 - HELLO WOOD - CHRISTMAS TREE - BUDAPEST
2014 - HELLO WOOD - ADOMÁNYFA - BUDAPEST

2014 - MARCH STUDIO - HOTEL LOBBY AND NISHI GRAND STAIR INTERIOR
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 2013
 A legtöbb említett példával fordított logika mentén készítette 
el 2013-ban a Szánkófa névre keresztelt karácsonyi installációját a ma-
gyar alkotókat tömörítő Hello Wood. 
 Budapesten a Müpa eltt állították fel az első Szánkófát, mely 
amellett, hogy intallációs szerepet is betöltött, emellett szociális érzé-
kenyítésre is szolgált. 
 A karácsonyfa alapjaként szolgáló fa szerkezetre -mely a 
belső térbe való bejárást is lehetővé tette- összesen 365 szánkó került 
elhelyeszésre, melyeket az installáció elbontása után az SOS Gyermek-
falu rászolrulóinak adományoztak.

 A Szánkófa koncepciójának sikerét az is mutatja, hogy a bu-
dapesti mintára később 2015-ben Londonban és Lenzerheide városában 
is elkészítették, majd 2017-ben Bécsben is.

 2014
 Szintén a Helo Wood nevéhez kthető a 2014-ben, 5000 darab 
tűzifából épített budapesti Adományfa. „A karácsonyfa installáció, ami 
egyben kilátóként is szolgált, a közösségi együttlét és az egymásra fi-
gyelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Az installáció alapanyagát 
az ünnepek után a Design Terminál és az Ökumenikus Segélyszervezet 
közreműködésével rászoruló családoknak adományoztuk.”
 Adományfát később, 2017 óta egyszerre több magyarországi 
helyszínen is építettek. A fák lebontása után összegyűlt tűzifa minden 
esetben hátrányos helyzetű családokhoz kerül.
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 2014
	 A	New	Acton-i	Nishi	Commercial	épület	előterének	tervei	a	March	Studio	nevéhez	fűződnek.	A	lobby	egyedi	identitást	tükröz	a	több	
ezernyi	újra	felhasznált	lécnek	köszönhetően,	melyek	amellett,	hogy	elmossák	a	vizuális	határokat,	mégis	irányultságot	mutatnak	a	térben.	
	 Az	egyébként	sima,	csiszolt,	kissé	szigorú	felületeket	fellazítják	a	térbe	helyezett	fa	szerkezetek,	emellett	kézműves	hangulattal	
ruházzák	fel	a	teret.	Míg	a	lépcsők	tömören	kialakítottak,	addig	a	falakra	és	mennyezetre	felfutó,	acél	szálakra	felfűzött	lécek	szellősen	
helyezkednek	el	egymáshoz	képest,	ezzel	beengedve	például	az	üvegfelületeken	a	térdeb	érkező	természetes	fényt.	
	 A	faanyagot	közelről	szemlélve	is	látható,	hogy	azok	felüetein	megmaradtak	bizonyos	korábbi	festések,	sérülések,	emellett	a	be-
építésre	kerülő	faanyag	szelvényei	is	számos	eltérő	méretet	adnak.	Ez	a	sokszínűség	azonban	nem	csak	közelrő	szemlélve,	de	a	térbe	nézve	
is	különleges	hangulatot	kölcsönöz	az	előtérnek.
	 A	belsőépítészeti	megoldások	azonban	nem	csak	ezt	a	nagy	mennyiségű	faanyagot,	de	nyers	betontömböket	is	visszakapcsolnak	
a		használatba,	melyek	pultokként	és	külső	teraszok	lehatárolásaként	funkcionálnak.



TARTALOM:

2006 - BORDBAR 
2009 - FROEBE

2012 - SOUPERMOBIL 2. (+SOUPERMOBIL)
2016 - VENECEI BIENNÁLÉ FOGADÓTERE

2016 - CARROLL HOUSE
2018 - P14 MULTISPACE

2019 - LAKÓÉPÜLETEK KONTÉNERBŐL
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  Az osztrák Linz városának Kultúrnegyedében, két 
múzeum épület közti téren telepítette Andreas Strauss a 
Froebe névre keresztelt, kültéri söröző pavilonját. A söröző 
engedélyezéséhez előírás volt, hogy az maximálisan 5 mé-
ter hosszú lehet. Ezzek azonban a pavilon alapjaként szol-
gáló, 20 lábú, Kínából származó szállító konténer nem felelt 
meg a maga 6 méteres hosszával. Ez ahhoz vezetett, hoz a 
konténert sztszedték, kivágtak belőle egy 1 méter hosszú 
szakaszt, majd újra összeszerelték. A konténer ezt követően 
egy belső hidraulikus rendszerrel egészült ki, emllett a külső 
oldalán drágának ható arany festékkel volnák be.
 A hidraulikus rendszernek köszönhetően a Froebe 
egy gombnyomással kinyílik, hogy modern, vörös belső terét 
feltárja. A pavilon belső kialakítása viszonylag minimalista, 
csak egy hosszú sörcsapokkal ellátott bár, egy hátsó pult, 
benne tároló, hűtő és egy pohármosó kaptak helyet.

  A Bordbar amellett, hogy légitársaságok számára gyárt új fedélzeti kocsikat-
foglalkozik ezek újra felhasználásával is. 
 Azt követően, hogy a kocsikat leselejtezik, a Bordbar több módon ad ezeknek a 
kocsiknak új funkciót. 
 Külső- és belső felújítás, személyreszabás, átalakítás, darabolás. Ezek mind olyan 
opciók, melyek után a fedélzeti felszolgáló kocsik beilleszthetővé válnak egy hotel recepció-
tól kezdve, egy irodán keresztül egy családi ház hálószobájáig tartó skáln minden helyiségbe,  
számos különböző funkcióban.
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  Szintén Andreas Strauss nevéhez kötődik a 2012-ben Bécsben megjelenő Soupermo-
bile 2. (melyet a 2004-es linzi Soupermobile előzött meg). 
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2016
 A 2016-os Velencei Építészeti Bienálé nyitó helyi-
ségeinek installációját az előző év hulladék anyagából, 
7 mérföldnyi gipszkarton vázszerkezetből, és 10.000 négy-
zetméternyi gipszkarton táblából alkották meg a tervezők.

2012



  A LOT-EK által tervezett Carroll House egy családi rezidencia, 
mely egy tipikusnak mondható, kb. 7,5x30 méteres brooklyni saroktel-
ken helyezkedik el. 
 A 21 szállítókonténerből álló épület anyaghasználatának, il-
letve földszinti és tetőszinti diagonális bevágásoknak köszönhetően egy 
masszív, önálló tömeget alkot a városi szövetben. 
 Az utcaszinti bevágás enged bejárást az épület pincéjébe. Köz-
vetlenül e felett pedig egy médiaterem kapott helyet, míg a családi élet 
színterei és a privát szobák az emeleti szinteken helyezkednek el. 
 A konténerek anyagának optimalizált felhasználása cél volt 
a tervezés során, így a bevágások által létrejött hulladék is beépítésre 
került. A belsőépítészeti kialakítás helyenként reflektál a külső megje-
lenésre, bizonyos helyeken azonban szinte teljesen elfeledhető, hogy 
milyen modulokból épült fel a ház.
 A tetőszinti vágás lehetőséget biztosít arra, hogy minden 
szint kapcsolatot teremtsen a kültérrel, amely a sűrű városi szövetben 
akár egyedülállónak is tekinthető.
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 2018
 Andreas Strauss a linzi OÖ Kulturquartier te-
rületén, egy, a városi szint fölé magasodó tetőteraszon  
hozta létre a P14 Multispacet, mely megjelenésében 
egy konténerkikötőre emlékeztet.
 A két szintes építmény úgy épült fel a kon-
ténerekből, hogy azok falát minden oldalon kibontot-
ták, így egy könnyű, átlátható szerkezet jött létre. Az 
építmény lehetőséget nyújt az idelátogatók számára 
italozásra, olvasásra, társasági életre, de előadások 
helyszíneként is funkcionálhat.
  

2016



  A TSR Studio célja olyan alacsony bekerülésű lakóépületek létrehozása volt, mely megoldja a lakhatási problémákkal küzdő terü-
letek, közösségek lakáshiányát. Így esett a választás a perui, Limától nem messze fekvő Pachacutec településre, mint tervezési helyszín. A 
városi közösség aktívan résztvett a kivitelezésben, és végső soron demonstrációs helyszínné is vált, mely példát mutat a további, hasonlo 
lakhatási problémákkal küzdő településeknek a kiúthoz.
 A területen már ezt megelőzően is kialakításra került néhány otthon, melyek hulladék anyagokból épültek, ezek építészeti kialakí-
tása és minősége azonban megkérdőjelezhető.
 A TSR Studio tervei alapján elkészülő 2 szintes épületek földszinti része 2 szállítókonténer hosszoldali összekapcsolása által 60 m2

 alapterületet fed le.  A konténereknek kizárólag a felső oldalát vették ki, illetve ezt az 1 belső oldali falát gyengítették ki a struktúrából. A 
rövidebb oldali felületeik teljesen megnyithatóak (mint eredetileg is), így a természetet a belső lakótérhez kapcsolva. Az emeleti szintek kiala-
kítása egy vázszerkezetre felkerülő, úkrahasznosított forrásokból származó polikarbonát konstrukció. Az emeleti szint nem fedi le az egész 
alapterületet, így a tetőablakok oldják meg az egész lakás természetes szellőzését és bevilágítását. 
 A földszinten a közösségi funkciók, míg az emeleten alapvetően 2 szoba és egy dolgozószoba kaptak helyet, ezek azonban minimá-
lisan átalakíthatóak. 
 A belső kialakításban fő szerepet kapó OSB lapok szintén olcsó, és környezettudatos megoldást jelentenek a térelválasztásra.
 
 A projekt kapcsán több koncepció is készült, melyek a jövőre tekintettel bemutatják, hogyan helyezhetőek el ezek a konténerlakások 
például önállóan, vagy telepszerűen.

  63      

2019



BE
TARTALOM:

2006 - DASPARKHOTEL
2010 - TUBOHOTEL, MEXICO
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2006
 Bár egy betoncsőben való alvás első 
asszociációra nem luxust és kényelmet jelenti, 
a Daspark Hotel mégis kényelmes kialakítás-
sal várja vendégeit. 
 A különleges kialakítás a korábban 
már említett Andreas Strauss nevéhez kötődik.
 A külőnálló egységeivel kissé kem-
ping hangulatot idéző DasPark Hotel eg gyö-
nyörű növényzettel teli területen,a Duna part-
ján került kialakításra.
 Az igencsak egyszerű külső váratla-
nul kényelmes belső teret rejt. Minden cső ma-
gába foglal egy ágyat, világítást, illetve egyéb 
bútorokat, a fürdőszobák és étterem pedig 
közös használatú terekként állnak a vendégek 
részére.
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2010
 A mexikói TuboHotel 2010-ben nyílt meg, s a T3arc  nevéhez köthető.  A 
Hotelről az ARchdaily-n megjelent cikkben a következőt nyilatkozták az építészek:
 A szálláshely építésének ötlete akkor született meg , amikor megépítettük 
a Cafe Five-t, miközben meglátták a szükségét, hogy olcsó szobákat átalakítsanak ki. 
A betoncsöveket felhasználására a Desparkhotel inspirálta őket.
 Az ügyfélnek tetszett az ötlet, így Tepoztlan külterületén - ahonnan kiváló 
panorámás kilátás nyílik a Sierra del Tepozteco-ra elkezdték a tervezést. Az erdős 
környezetbe való behelyezés különleges atmoszférát eredményez. 
 A cél egy gyorsan kivitelezhető és megfizethető szállodáa létrehozása volt, 
amely szállást kínált a Tepoztlanba látogató turisták számára. 
 Andreas Strauss szállodájától eltérően a szobákat (csöveket) hármas mo-
dulokba helyezték, így minél jobban kihasználva a rendelkezésre álló alapterüle-
tet.A csövekből felépülő modulok elhelyezkedése véletlenszerű, melyet a topográfia 
határozott meg.  
 Az építkezés mindössze 3 hónap alatt lezajlott. 
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NYÍLÁSZÁRÓK
  Az épületeken elhelyezett nyílások gyakolatilag az építményekkel, épületekkel egyidősek, hiszen mind a bevilágítás, mind a szellőztetés 
két olyan igény, melyek szinte azonnal megjelennek. A primitív, első „ablakok” csak nyílások voltak, melyeket később állatbőrrel, rongydarabokkal 
vagy fával takartak el a védelem céljából. 
 „Az ókori egyiptomiak csak szellőzési céllal készítettek magasan elhelyezett ablakokat. A krétai paloták ablakai már a kilátást segítet-
ték. A görög építészetre az volt a jellemző, hogy az ablakok a belső udvarra néztek. Jelentős előrelépést az ablakok használatában is a rómaiak 
hozták, sok és nagy ablaknyílás kialakítása jellemezte a császárkori épületeket. Ugyancsak a rómaiak használtak először üveget az ablaknyílások-
hoz, kb. időszámítás előtt 100-ból Alexandriában találtak ilyen régészeti emlékeket. Ezeknek ugyan még nagyon rossz volt az optikai tulajdonsága.”
 Az egyszerűbb polgári otthonokban persze csak az 1500-as évektől vált gyakorivá az üveg használata, elsősorban sűrű fa rácsozatú 
ablaktáblákba helyezett kis üvegtáblákkal. Így már a fa nyílászárók minden fontos funkciója elérhető lett, védelem a betolakodók és a szélsőséges 
időjárás ellen, a fény bebocsátása az épületbe, a szellőztetés megoldása és természetesen díszítő funkció ellátása.
 A fixen beépített keret és a benne vízszintesen vagy függőlegesen mozgó, vagy kifelé-befelé nyíló szárny is 500 évnél idősebb találmány 
a fa nyílászáróknál. Érdekes, hogy angol-szász területen a kétrészes, függőleges tolóablak vált legelterjedtebbé és vándorolt át uralkodó fa ablak-
ként az amerikai kontinensre is. Az európai kontinensen a szárnyas fa ablak volt és maradt általános évszázadokon keresztül.
 A legrégibb angol fa nyílászáró, amely ma is megcsodálható, a londoni Westminster Apátság Chapter House nevű helyiségébe vezető fa 
ajtó, amelyről a dendrokronológiai (évgyűrű alapú) vizsgálatok megállapították, hogy fája a XI. századból való.
 A reneszánsz idején az olaszországi fa ajtók nagyon egyszerűek voltak, dominált a funkcionális szerepük a díszítővel szemben. Ugyan-
akkor Franciaországban és Németországban teljesen más volt a helyzet, a fa ajtókat gyönyörű faragások díszítették, különösen XIV. és XV. Lajos 
idejében (1600-as és 1700-as évek). Az ajtólapokat díszes timpanon vagy egyéb módon kialakított, míves falnyílás tartotta.
 A magyar népi építészet az egyszerű ácstokos fa ajtókat alkalmazta a középkorban. Ez a típus a tokhoz erősített fatengelyen forgó, vagy 
bőrszíjakkal a tokhoz rögzített ajtószárnyból állt. Sok helyen használtak kovácsoltvas forgókat is. Gyakran használtak kettős ajtókat, amelyeknél 
két vízszintes, külön működő szárnyra osztották az ajtót a szellőztetést megoldandó. Az 1800-as évektől vált elterjedtté a kétszárnyú bejárati ajtó 
változatos zárszerkezetekkel.
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TARTALOM:

2009 - ROTUNDA
2010 - ROTUNDA II.

2015 - COLLAGE HOUSE
2015 - KAMIKATZ PUBLIC HOUSE
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 Alexander Brodsky Rotundája Oroszországban, egy 
mező közepén fekvő kis építmény. Elhelyezésének köszönhetően 
fontos kilátópontként szolgál, ahonnan nagyszerű panoráma nyí-
lik a környékre. Emellett azonban lehetőséget nyújt az idelátoga-
tóknak, hogy betérve egy kis tűzrakónál tüzet gyújthassanak, és 
e körül élvezhessék a kilátást.  
 A rotunda ovális alaprajzú, melynek födszinti falát tel-
jes kerületén ajtók építik fel, melyek mindegyike kinyitható. Az 
ajtók régi, bontott házakból kerültek ki. A rotunda teljes belső 
magassága 6 méter magas, melyet beépítetlen nyílásokkal kö-
rülvett keskeny galéria övez 3 méter magasságban. A rotunda 
így összesen 3 szintről enged kilátást a tájra. A földszint és a 
galéria mellett ugyanigy egy lépcső a tetőre is felvezeti az ide 
látogatókat.
 Az ajtók felülete megmaradt eredeti állapotukban, a 
falazatot adó fa lambéra szerkezet azonban teljesen fehérre má-
rolt, ezzel méginkább kontrasztossá téve az egyes ajtókat. 



2010
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 2010-ben Brodsky elkészítette a Rotunda II. névre keresztelt installációját is. Azt az alapelvet leszámítva azonban, hogy itt 
is bontásból származó nyílászárókból hozott létre egy íves alaprajzú egységet sokmindenben eltér a két installáció.
 A Rotunda II. a párizsi Tuileries Gardens-ben helyezkedik el. A korábban is említett ORIS interjúban felmerült a kérdés, hogy 
ez a viselkedés ironikus szeretett volna-e lenni a létrejövő nagy kontraszttal, hogy gyakorlatilag hulladékból épített installációt az 
impozáns barokk környezetbe. Brodsky válaszából azonban kiderült, hogy ő ezt nem tartja irónikusnak, legalábbis a szándéka nem 
ez volt. Szeretett vonla tisztelettel fordulni a klasszikus építészet felé, azonban mindezt azon az alacsony technológiai színvonalon, 
azokkal az újra felhasznált anyagokkal, amik általában az alkotásait jellemzik. 
 A Rotunda II. alsó szintje (a beltér földszintes, csak a külső megjlenés utal két szintre) a korábbi installációhoz hasonlóan 
egész kerületén ajtókból áll össze, itt azonban a felső körgyűrű is beépítésre került. 
 A belső tér centralitását itt kizárólag egy asztal, és a felé függesztett lámpa erősítik. 
 A beépített ajtók itt egységesen fehér színűek, illetve a felső keretek is fehérre mázoltak, a bennük lévő deszkázat pedig 
halvány, az üvegre emlékeztető festést kapott. Ezáltal a visszafogottság által, az elegáns környezetben meglepő építőelemeivel sem 
rí ki a kastélyparkból, nem hivalkodó Brodsky alkotása.



 Shilpa Gore-Shah és Pinkish Shah, az S+PS Architects építészei Mumbaiba, Indiába tervezték meg a Collage House néven ismert 
családi házat 2015-ben. A ház egy család 4 generációja számára nyújt otthont. Mind az építtetők, mind az építészek számára fontos szempont 
volt a hagyományos és modern elemek ötvözése.
 A ház fő homlokzata által híresült el, mely azonnali magyarázatként is szolgál az épület nevére. Az építészpáros nyilatkozatában 
elmondta: „A fő homlokzat előrevetíti, mi nyugszik mögötte”. 
 A homlokzat egy ablakokból és ajtókból összeállított falként jelentik meg. Ezeket a nyílászárókat a városszerte lebontott épületek-
ből mentették meg. A nyílászárók mögött egy olyan oszlopszerkezetet alakítottak ki, mely megfelel a szintek és tető terhelésének. A nyílás-
zárók illesztéseinél továbbá figyelni kellett rá, hogy az elkészült fal megfelelően bírja az időjárási körülményeket. A beépítést megelőzően 
számos szempont, így az egyediség, a faanyag minősége, az üvegezés jellemzői alapján válogatták össze a különböző ablakokat és ajtókat, 
melyek beépítése során azok eredeti textúráját, megkopott festését, azok stílusát igyekeztek megőrizni. 
 Ezzel a homlokzatképzéssel gyakorlatilag két ponton is hozzájárultak az építészek a környezet megóvásához. A meglévő építészeti 
elemek újra felhasználása által azokat gyakorlatilag leemelték a szemétkupacról, így azok feldolgozása nem használt el felesleges energiát. 
Emellett ezt a felületet nem kellett új nyersanyagok felhasználását-, előállítást és szállítást igénybe vevő építőanyagok beépítésével létrehoz-
ni, ezzel további anyagot és energiát spórolva. 
 Ahogyan az építészek maguk is megfogalmazták, ez a homlokzat vetíti előre, hogy mit rejt a ház, hiszen nem ez az egyetlen pont, 
ahol régi anyagok kerültek felhasználásra.
 A szomszédos épületek közelsége belső udvar kialakítását tette indokolttá, ezzel magas szintű privát szférát biztosítva a család 
számra. Ez a belső udvar is számos példát rejt magában az újra használhatóság témájában. 
 Ennek egyike az ázsiai kontinensen elterjedt bambuszra emlékeztető fal. Ez a fal azonban nem természetes anyagokból, hanem fém 
csövekből áll össze.  
 Az épületben a vízellátási rendszert is fontos megemlíteni, ha fenntartható tervezésről beszélünk.

2015
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 A Collage House azonban nem az egyetlen példa a nyílászárók újrahasznosítását illetően. 
 Japánban szintén 2015-ben a Hiroshi Nakamura & NAP iroda tervei alapján épült meg a Kamikatz Public House. Az épületnek 
otthont DÓ Kamikatsu település elkötelezett a „zero waste” életmód felé, hogy ezzel egy fenntartható társadalmi berendezkedést 
hozzanak létre. A településen az újrahasznosítási ráta (2018-as adatok szerint) elérte a 80%-ot, amit annak is köszönhetnek, hogy a 
szemetet 34 külön kategória alapján csoportosítják.
 Ezeket az adatokat figyelembe véve nem meglepő, hogy ennél az épületnél is fontos szempont volt az újrahasznosítás 
kérdése. A fő, ikonikus homlokzatot helyi, elhagyott épületekből összegyűjtött ablakok 2 rétegben, 8 méteres magasságba sorolva 
alkotják. 
 Nem ez azonban az épület egyetlen pontja, ahol megjelenik az újrahasznosítás. A padlóburkolatot egy csempegyárban 
felhalmozott hulladékból készítették, a lámpák üres üvegekből, míg az egyes részeken feltűnő tapéta pedig használt újságpapírból 
készült.

2015
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TARTALOM:

SHIGERU BAN MUNKÁSSÁGA
1989 - PAPER ARBOR

1995 - KOBE PAPER LOG AND CHURCH
2000 - JAPÁN PAVILON

2011 - CARDBOARD CATHEDRAL
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PAPÍR



 A papírhengereket több, mint 60 éven keresztül használták az építészetben zsaluzatként  beton oszlopok készítésekor. Az 1980-as 
évek végétől azonban a -főként a textil iparnak készülő- hengereket egyre többször használták fel az építészetben és szerkezetépítésben 
egyedi módokon. A kartoncsövek jelen vannak és a modern élet minden területén. Legjelentősebb talán ipari felhasználásuk, ahol bár fo-
gyasztási cikként tartjuk számon, nagyrészt jól megtervezett hengerekről beszélhetünk. Globálisan a papírcsövek többségét ipari sodrási 
műveletekben használják. Ezekben az alkalmazásokban, közvetlenül a gyártás után a szállítandó anyagot -akár papír, fólia, akár textilfonal- 
közvetlenül a papírcsövekre tekercselik. A papírcső segíti a feltekercselt anyagot, hogy stabil „szerkezetként” tárolható, szállítható legyen. 
Az ipari felvevőpiac számára gyártott legtöbb csövet szerkezetileg optimalizálva gyártották. Ezt a megfelelő papírlemez szilárdsággal és 
merevséggel, a cső vastagságával, a falat felépítő papírszalagok egymásra rétegzésével, és a ragasztóanyag, ragasztási típus kiválasztásával 
érik el a tervezési folyamatban. Láthatjuk tehát, hogy már ebben az alapvető felhasználási módban is több tudatos tervezés rejlik, mint azt 
elsőre feltételeznénk.
 A papír szilárdsága jelentősen csökken, ha magas páratartalmú környezetnek van kitéve, ezért nem elterjedt a nagyméretű kar-
toncsövek használata a szerkezetépítésben. A karton használata elterjedt az ideiglenes kiállítások esetében, Shigeru Ban, Pritzker-díjnyertes 
japán építész ennél szerteágazóbb alkalmazási skálát mutatott be. 
 Az építész munkássága egyedülálló és előretekintő, fontosnak tartja az újrahasznosíthatóságot is. Sok ideiglenes vagy féltartós 
kartoncső szerkezetet tervezett, többek között kiállítási tereket, humanitárius sürgősségi menedékeket, különálló, kisméretű családi házakat, 
sőt 1989-ben hidat is. Ban kartonpapírcsőszerkezeteit szigorú épületszerkezeti, statikai tervezés előzte meg, amely során a csövek speciális 
kezeléseit is kifejlesztették, megakadályozva ezzel a nedvesség behatolását. Továbbá a szerkezeti elemek és csatlakozások anyag- és szer-
kezeti vizsgálatát is magába foglalta a vizsgálatsorozat, továbbá a megfelelő struktúrálhatóságot, a biztonság és használhatóság biztosítása 
érdekében. 
 Ezekbe a projektekbe bevonta a legfőbb szerkezettervező- és statikus mérnököket, továbbá a legnevesebb európai és japán egye-
temeket.  A egyik legnagyobb vonzerő a kartonban, mint építőanyag az az újrahasznosíthatóságban és a fenntarthatóságban rejlik. 
  Shigeru Ban 1957-ben, Tokióban született. Diplomáját a New York-i The Cooper Unio-

non szerezte, majd visszatért szülőhazájába. 
 1985-ben, 1 évvel a hazatérése után ő tervezte és építette meg Emilio Ambasz épí-
tész kiállításának helyszínét. A kiállításon olyan transzparens méhsejteket hozott létre, me-
lyek keretszerkezetét karton hengerekből alakította ki. Bár a papír csöveknek fontos szerepe 
volt, esztétikailag nem voltak hangsúlyosak. 1 évvel később azonban, Alvar Alto kiállításának 
megtervezekor elsődleges kifejező eszközzé váltak, s talán ez tekinthető Ban „papírépítésze-
tének” kezdetének, ekkor már ugyanis nem csak állványokat épített, hanem mennyezetrész-
leteket és válaszfalakat is. 
 A papírcsövek alkalmazásának legfőbb okaiként a költségvetési korlátokat és a 
csövek újrahasznosíthatóságát nevezte meg, s azóta is ezek a főbb érvek szólnak az anyag 
széles körű felhasználása mellett.
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 Shigeru Ban (továbbiakban néhol csak mint „az építész”) azonban 
nem volt elégedett azzal, hogy a papír szerepe korlátozódjon a kiállítási pa-
nelek és néhány bútor szintjére. Így a következő éveiben részletes tesztelést 
indított, melyben főleg a zsaluelemként használt hengereket vizsgálta, hogy 
bizonyítsa, megvalósítható a papírépítészet. 

 1989
 Az 1989-es Nagoya-i Világkiállításra egy íves alaprajzú épületet ter-
vezett - Paper Arbor-, mely beton alapra állított papírhengerekből épült fel, a 
tetőt pedig egy szorítógyűrűvel oldotta meg. A hengereket ekkor
parafinnal vonták be, és ragasztással erősítették egymáshoz. 
 A szerkezet lebontása után a csöveket tesztelték, és az építész örö-
mére a nyomószilárdságuk megnövekedett.

 Ezután az építmény után Ban több tucat szerkezetet valósított meg papírcsövekkel, amelyek közül sok hosszútávú struktúraként is 
megállja a helyét, s számos olyan projektnél is felhasználta ezt a technológiát, ahol katasztrófahelyzet után, menedékek építése volt a cél.
Eleinte, akárcsak a Paper Arbor esetében a papírhengerekből csak vertikális szerkezeteket építettek, így falakat, oszlopokat. 1998-ban  azon-
ban, egy megrendelő számára Ban létrehozott egy íves szerkezetet, amivel szélesítette a papírhengerek felhasználhatóságának spektrumát. 

 1995
 1995-ben a Japán beli Kobe városát egy földrengés rombolta le. Az építész itt ideiglenes templomot, emellett szálláshelyeket is 
épített. Az ideiglenes szállások alapját adományozott sörös rekeszekből építették. A falak 106 mm átmérőjű, 4 mm vastag papírcsövekből 
készültek, s sátoranyagból készült tetővel látták el őket. A házak közötti 1,8 m-es helyet hagytak, ezeket közös területként használták fel. 
Szigetelés gyanánt ragasztóval ellátott, vízálló szivacsszalagot helyeztek a papírcsövek közé. Ezekkel az anyagokkal és megoldásokkal egy 
52 négyzetméteres egység anyagköltsége 2000 dollár (kb 600 ezer forint) alatt van. A lakóegységek könnyen szétszerelhetők, az anyagok 
könnyen újrahasznosíthatók.
 A fentebb említett templomot 160 önkéntes építette, akik a földrengés által elveszítették imahelyüket. Az építőanyagokat több cég 
adományozta, s az önkéntesek 5 hét alatt készültek el az épülettel. A terv szerint az épületet (10 x 15 m) hullámosított polikarbonát lemezek 
ölelnek körbe. Ezen belül ellipszis alakban 58 papírcsövet (325 mm átmérőjű, 14,8 mm vastagságú és 5 m magas) helyeztek el. Az ellipszis 
alak Bernini templomterveire vezethető vissza, az ellipszis és a téglalap alakú oldal külső széle közötti tér pedig folyosót képez és oldalirányú 
támaszt nyújt. Az ellipszis bejáratánál a papírcsövek távolsága kiszélesedett, és a homlokzat teljesen üvegezett, hogy folyamatos, egységes 
tér legyen a belső és a külső között. Ezt a templomot 2005 júniusában darabjaira szedték, és Taiwan-nak adományozták egy helyi földrengés 
után.
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2000 
 Ezt követően, a 2000-es Hannover-i Expora Ban együtt dolgozott Frei Otto, német építészmérnökkel. Közös erővel 35 méternél is 
hosszabb csövekből létrehoztak egy rácsszerkezetet, amelyből ezt követően megalkották a hullámzó formát, mely a Japán pavilon végső for-
májaként szolgált. Ennél az épületnél a csövek fölött elhelyezett, másodlagos fa szerkezet tartotta a tetőlemezt, s nyújtott némi támogatást a 
papír rácsszerkezetnek.
 A papírcsöveket eredetileg 20 méter hosszúságban készítették, majd fából faragott csövek segítségével összeállították őket, úgy, 
hogy az így létrejövő csövek végigfussanak az épület teljes hosszán és szélességén. A csövek egymáshoz térben egy-egy szövetszalaggal
vannak csatlakoztatva. Ez nem csak csökkenti a költségeket, de létrehoz egy olyan nem túl merev szerkezetet is, mely lehetőséget ad a végső 
forma kialakítására.
   A pavilon szerkezete négy rétegből áll össze:
    • a talajra épülõ alapok és kötések
    • a papírcsõszerkezet
    • a fából készült rétegelt gerendák
     - támogatják a papírcsöveket
     - a merevséget erősítik
    • a burkolatok
     - tűzálló papír üvegszálerősítés
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2011
 2011-ben a New Zeland-i földrengés lerombolta a helyi Christchurch Cathedral-t, s ennek ideiglenes helyettesítésére Ban meg-
építette a nagy fesztávú Cardboard Cathedral-t. A 2013-ban befejezett templom kb. 60 cm átmérőjű, betonnal töltött papírhengerek A-alakú 
csatlakoztatásából, s azok szállítókonténerekre helyezéséből összeálló szerkezet. A hengerek csatlakozópontjait acél szerkezetekkel oldották 
meg, a külső borítás polikarbonát, míg a fő homlokzat oromfalának rácsszerkezete fából készült el. Bár a templomot eredetileg csak ideiglenes 
szerkezetnek tervezték, a helyiek olyan nagy szeretettel fogadták, hogy az huzamosabb ideig megmaradt.
 Bár a New Zeland-i templom a talán legszebb és legnagyobb méretet öltő olyan épület, melyet Ban katasztrófa-helyszínen húzott fel, 
emellett számos más helyszínen ls formában is megfordult a papírépítészetével, hogy segítsen.
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KONKLÚZIÓ
 Végső soron a felmerült példák ismeretében azt gondolom, hogy fontos lenne a mindennapi életben is egyre tudatosabb döntéseket 
hoznunk, emellett a tanulmányaink, szakmagyakorlásunk során megvizsgálni az adódó lehetőségeket. 
 
 Bár számos példa esetén fontos tényező az ahhoz megfelelő éghajlat, mégsem kereshetjük folyamatosan a kifogásokat.

 Számos épület és számos intalláció készül napról napra Magyarországon, és világszerte. Ezeket pedig összegezve nem elhanyagol-
ható, hogy ezek tervezése, és kivitelezése során mekkora káros hatást gyakolounk a Földre.

 A dolgozat célja a figyelemfelkeltés, és a gondolatébresztés!
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PÉLDATÁR
INSPIRÁCIÓK

 Ez a fejezet további kiegészítésként és saját használatú jegyzetként szolgál az előzőekben 
felsorolt példákon túl. A dolgozat célja, hogy egy olyan gondolatébresztő gyűjtemény legyen, mely 
inspirációt nyújt egy környezettudatosabb gondolkodás elindításához. 
 A következő példák olyan megoldások, melyek nem kerültek, és nem is kerülnek bővebb 
kifejtésre, esetenként nem is felelnek meg a korábbi elveknek, mégis olyan megoldásokat mutatnak 
be, melyek alkalmasan integrálhatók lennének ebbe a gondolkodásba.



 86

Alexander Brodsky - Vodka Pavilon

Block Architects - Vegan House

Hyunje Joo - Naju Art Museum

SHAU Bandung - Bima Microlibrary

Emerging Objects - Backyard Cabin

CHYBIK+KRISTOF  - Gallery of  Furniture

Manoj Patel - Clay skin house
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