
Csurka Eszter: kültéri műalkotás a Semmelweis Egyetem új Oktatási és Kutatási Központjának főbejárata elé 



Ez a szobor egy tudományos és művészi kísérlet eredménye, melyben a fizikai és kémiai törvényeknek,
a véletlennek, a művészi intuíciónak, a kutatásnak és felfedezésnek egyformán fontos szerepe van.
Íly módon felfogásában és esztétikájában egyaránt összhangban van egy modern oktatási és kutatási 
intézmény szellemiségével.
Mint azt a mellékelt werk filmen (DVD) is láthatják ez a műalkotás búvárfelszerelésben víz alatt születik. 
Létrejöttekor minden apró körülmény, a viasz hőmérséklete, a víz hőmérséklete, a víz rezgése, az alkotó 
apró rezdülései mind-mind hozzájárulnak a megszülető alkotás végső formájához.
A vízben, víz alatt megdermedt viaszt a tradicionális viaszveszejtéses eljárással bármilyen időtálló
anyagba át lehet önteni. Jelen esetben egy anyagában színezett polikarbonátra gondoltam, mivel
ez az anyag elegánsan szép felületet mutat, jól illeszkedik a kortárs építészeti környezetbe, reflektál
korunkra, karbantartást és tisztítást alig-alig igényel (vízzel egyszerűen lemosható), korrózióálló, 
a fémeknél, köveknél sokkal könnyebb, így nem jelent nagy terhelést a födémszerkezetre.
Az esti megvilágítást a burkolatba
süllyesztve képzeltem el, a három spot fény 
alulról plasztikusan derítené a szobor
mozgalmas felületét.
A finoman színezett szobor a 
változatos de mégis ismerős formáival 
remélem ösztönzően hat, a kutatás, 
kísérletezés 
inspiráló lenyomata.

430 cm magas anyagában színezett polikarbonát

Műleírás:



_Alapozás – rögzítés_

A tervezett szobor vázszerkezetét egy méretezett acél cső adja, mely egy 2,5 m x 2,5 m alapterületű, 
1 mm vastag acéllemez talapzatba lenne befogva. A műalkotás könnyed, de ugyanakkor erőteljes 
megjelenése érdekében a talplemez a felszíni térburkolat alatt helyezkedne el. 
Kivitelezés: A meglévő rétegrendet a szükséges alapterületen fel kell szedni a vízszigetelő rétegig, 
majd a talplemezt (mely tartalmazza a cső rögzítéséhez szükséges csonkot) a meglévő vízszigetelésre 
helyezve, a teherhordó vasbeton födémszerkezethez dübelekkel kell rögzíteni. A rögzítés után erre 
utólagosan 2 rétegben kent vízszigetelés készítendő a meglévő szerkezet megóvására. 
A burkolatba süllyesztett világítótestek kábelezésének elhelyezése után, a bazaltzúzalék és a 
homokréteg visszatöltendő. A lámpatestek behelyezése, valamint a térburkolat eredeti állapot szerinti 
visszaállítása után végül felállítható a műalkotás.



Makettfotók


