
Tömegképzés: a Balaton- parttól ,a telek vonaláig mintegy 12 métert áthidaló szintkülönbség vonul végig mind az épület belsõ térrendszerén, mind annak tömegén.

Szellemi spirál melynek legmélyébe ékelõdik az épület lelke, a nézõtér é a színpad együttese.
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Színházépítés elõzményei Balatonfüreden:

"A színész mintegy ezt mondja magának: »Tudom, hogy mindaz, ami itt a színpadon körülvesz, a valóság durva hamisítványa,
csupa hazugság. De mi lenne, ha mindez igaz lenne? Hogyan viszonyulnék ehhez vagy ahhoz a jelenséghez? Mit tennék?« ... És
attól a pillanattól kezdve, amint megjelenik lelkében ez az alkotó »mi lenne, ha«, az õt körülvevõ reális élet elveszti az érdekességét,
és átlép a fantáziája teremtette másik életbe. "
Konsztantyin Szergejevics Sztanyiszlavszkij: A színész és a rendezõ mûvészetérõl

a dunántúl elsõ kõszínházának épülete

Huray- piac

"szúette deszkabódé"_az elsõ próbálkozások

a reformkori városrésszel összekapcsolt sétálóutca

az 1961- ben megnyitott erdei színház épüllete, ahol az egykori
kõszínház oszlopai jelenleg találhatók

Szent István út

Kapcsolat a fõúttal

Huray utca a Tátra- lépcsõ felé kapocs a fõúttal

terület-fõút-Balaton

Tátra- lépcsõ

Huray utca a Tátra lépcsõ felõl

jelenleg a terület mint parkoló

Füred Áruház

"A színház nem földi színtér! A színház menedék. Csodák világa. Lehetsz ott királynõ, császár és szolga, bohóc és kurtizán. Veled
ott minden megtörténhet. Meghalhatsz. Újjászülethetsz. A színház: szerelem! Örökké tartó láz."  /Polgár Ernõ/

,,A mûvészet hivatása,hogy pótolja az életet,melyet nélkülözünk"(Wagner)

"Színház: sok embernek az álomgyártás színhelye. És Ti, színészek, Elsötétített házaitokban kábítószer árusok vagytok itt. Hol
mindenki királlyá változik s veszélytelen hõstetteket mûvel. Fellelkesülve önmagától vagy az önsajnálat könnyei közt ül s boldogan
elszórakozik, feledve a hétköznapok terheit: csak szökevény." (Bertolt Brecht: Színház, az álmok színhelye- részlet)

"Hihetetlen. Csak nézel, szemed kitágul, lenyûgöz a látvány. Mintha te ott sem lennél, mintha senki más nem létezne, csak maga a történet, mit úgy játszik, mintha élné. Aztán taps, és kresed ki az, aki az ütemet adja, elveszel a
hangban, figyeled, hol gyors, hol lassú, egyre változik, de egyre és egyre, csak azt a tiszteletet és alázatot adja vissza, amit a színész adott a nézõnek."

A színházépítésnek komoly múltra tekint vissza Balatonfüreden: a színház által lett az ország szellemi életének egyik központja. A reformkor idõszakában írók, költõk, politikusok kedvelt találkozóhelye volt a város. Ez a látogatottság idevonzotta az akkor fejlõdésben lévõ magyar
színészetet is. Kisfaludy Sándor adományokból, apátsági támogatással, és a lakosság, valamint az üdülõk támogatásával 1831-ben Balatonfüreden nyitotta meg a Dunántúl elsõ kõszínházá t, a magyar nyelv otthonát akkor, amikor a hivatalos nyelv a német volt.A magyar színháztörténet
harmadik kõépületeként épület fel Kolozsvár és Miskolc után, évekkel azelõtt játszottak már itt, mielõtt még a fõvárosban lett volna Nemzeti Játékszín.
A  Kisfaludy Sándor által létrehozott színház elõtt volt egy másik is Füreden, ami a mai Kerek Templom közelében állt. „Szúette, fából épült deszkabódé.” 1816-tól székesfehérvári vándorszínészek játszottak itt. A kõszínházat mely építészetileg nem volt sikeres alkotás1876- ban
bezárják, 1878- ban elbontották. Idõközben 1861-ben felépült egy erdei színház is , az úgynevezett Aréna követte. Csaknem minden kiváló magyar színész vendégszerepelt ott egy idõben: Blaha Lujza, Prielle Kornélia, Ujházy Ede, Jászai Mari, Jókainé Laborfalvi Róza. Az elsõ
világháború idején kórházat rendeztek be, helyreállítására anyagi fedezet hiányában gondolni sem lehetett. Múltjára való tekintettel sokáig halogatták az épület lebontását. 1913-ig játszottak az épületben, de csak 1935- ben bontották le az életveszélyessé vált romokat. Ami visszamaradt,
az épület homlokzatát díszítõ 6 dór oszlopot a Kiserdõben a teniszpályák mellett állították fel, a hajdani nyári színkör bejáratánál. Emlékére 1961 óta évente megrendezik július elején a színházi/kõszínházi napokat.
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Tervezett épület: Koncepció alapja: egy tömegbõl való építkezés, szoborszerûen megjelenõ épülettömb,
mely egyetlen domináns tömegként ékelõdik a városképbe. Mivel a terület viszonylag nagy léptékû, lehetõség
nyílik egy zöld környezet közepébe állított épülettömegre. Az épület egyetlen anyagból megformált spirális
betontömb. Jelkép. Domináns elemként jelenik meg mind a part felõl, mind a Széchenyi István útról.
Tömegképzés: Egy spirális formára felfûzött tömeg , mely egyik végén felszakad és egy ölelõ mozdulattal
megnyílik a nagyközönség felé. A spirál legmélyébe ékelõdik a színpadot és a nézõteret magába foglaló
épületrész. A belsõ tér a világosból fokozatosan vált át a sötétbe, ahogy közelítünk a színpad, az önmagában
is titokzatos világ felé. Az épületen végigfutó spirálvonal mind kívülrõl, mind belülrõl domínáns részévé vélik
az épületnek.
Az épület belsõ térrendszerét tekintve kettõs rámpát valósít meg. Az épületbe lépve a tér a terep
folytatásaként felkúszik egy rámpán az emeleti szintre, ahonnan a nézõtér megközelíthetõ, onnan pedig a
nézõtér vissza a terep szintjéig. Az épület belsejébe vetített tereplépcsõ lekúszik egészen a Tátra lépcsõ
vonaláig, ezzel képezve egy hívogató jelet az emberek számára. Rávezetést ad az épületre. Egyfajta
áramlást ad az épületnek. A Honvéd utca felé a zöld terület kiszélesítésével úgy tûnhet majd, mintha a
területrõl a zöld lefolyna a támfal oldalán, mintha ezzel kívánna rávezetni a területre, azt jelezve, hogy itt
valami történni fog. Az épülethez csatlakoztatott, a terep vonalát követõ támfal, egy ölelõ mozdulatot imitálva
tovvább fokozza ezt a gesztust. Egyszerre  határol le, és vezet rá a fõbejáratra. Az épület legdominánsabb
része, a spirál legmagasabb pontja a zsinórpadlás. Mely a part és a fõút felõl egyaránt domináns szerephez
jut.  Az egy anyagból képzett tömeg csak egyetlen részén, a bejárat zónájában nyílik meg. Ide került
elhelyezésre a színházbüfé- kávézó, mely ezáltal szabadon mûködhetne, a színházi elõadásokon kívül is.


