
Közterek és közösségek

A közterek egyben közösségi terek, amelyek hordozzák a hely természete mellett az évszázadok alatt kialakult kultúrát, az ott élő közösség kapcsolatát tájával. 
A közterek, parkok, és településképi megújítások során így mindig a hely természetéből, az örökségből és a ma ott élő emberek lelki-szellemi törekvéseiből 
indulunk ki. 

Tihany
Szerencsés adottság és egyben ritkaság, ha egy tervező csapat hosszú éveke jelen lehet egy település életében, annak fejlesztésében. Tihany esetén mindez 
elmondható, a bencés apátság és az önkormányzat évtizedek óta folyó fejlesztési munkáira. A Bencés Apátság kvadruma, Rege udvar, Déli terasz a rendház 
és a templom előtti terület felújításánál a bencés hagyományra és Tihany csodás természeti, táji adottságaira alapoztunk. Természetes anyagok, a tájkarakter 
növényei, egyedi tervezésű berendezési tárgyak az alapvetés. A települési arculat megújítását a „Legenda Projekt” tette lehetővé. A régi halászfalu ma az ország 
leglátogatottabb turisztikai célpontja. A megújult Mádl Ferenc tér, Fő tér, Pisky sétány, Visszhang utca, Batthyány utca felső szakasza, Kálvária közterei, szabad 
terei számos európai és hazai elismerésben részesült. 

Balatonfüred
A reformkor klasszicista világát megőrző megújítás jellemzi balatonfüredi történelmi városmagját. Az építészeti, kertépítészeti örökség, a kulturális folytonosság 
újjáértékelése jelentette a kiindulópontot. A 20. század közepére elfeledett, egykor világhírű fürdőváros ismét gyógyhellyé, a Balaton különleges adottságú 
fürdővárosává váljon. A Kisfaludy, Blaha utca, a Gyógy-tér, az Anna-korzó újrafogalmazásában a nemes anyagok, egyedi tervezésű berendezések, a mai funkcióknak 
való megfelelés teszi lehetővé, hogy a ma embere számára is felidéződjön és átélhetővé váljon e hely varázsa.

Budapest, Március 15. tér
Nagyváros, nagy projekt, kis szeglet. Lehet a nagyváros, annak is legsűrűbb szövetében egy ki békés szigetet teremteni? Ez a legnehezebb. A Március 15. tér 
sokfunkciós térrendszerébe minél több aktív zöldfelületet, a közművek labirintusába minél több fát, és a kitettség ellenére minél meghittebb intimitást bevinni. 
Akik használják, szeretik és tudják, hogy lehet. 
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