IDENTITÁS / BUDAPEST

A Városháza Park Budapest nappalija. A főváros egészének főtere nyitott,
befogadó és flexibilis park, amely a város társadalmi és kulturális hálózatát
modellezi és alakítja. Közép-Európa szívében az a köztér, amely folytatja
a történelmi innováció hagyományát, ezzel erősítve a város lakóinak
és használóinak hovatartozását. A közjót, a várost alkotó egyéneket
és a belőlük épülő közösségeket szolgálja azáltal, hogy megszólítja
és befogadja az embert, teret ad hétköznapjainak, ünnepnapjainak és
ötleteinek. A kísérletezés társadalmi laboratóriuma: laborkert. Egyszerű,
könnyen érthető, belakható és átalakítható tér, amely elősegíti a kortárs
kreativitást és e folyamatos változásnak köszönhetően válik azzá az
innovatív hellyé, amely máshol nincs a városban.
A városháza intézményének történelmileg hiánypótló elő- és erőtere,
ahol Budapest reprezentációja a kiszámítható jelenlétben valósul meg.
Magyarország szívében a demokratikus város a legfontosabb emberi
élőhely. A tér akkor is ezt az üzenetet hordozza, amikor nem hangos
rendezvényektől. Büszke budapestiek otthontere, a város dolgos
együttéléseinek leképezése.
A Városháza, mint intézmény csak kis mértékben megnyitható, optimális
működéséhez szükségesek az intim munkavégzés terei. A Városháza
Park felé néző jelenlegi hátsó homlokzatot főhomlokzattá változtatjuk.
A történeti épületstruktúrából adódó rizalitok közé átmeneti teret hozunk
létre, amely a földszinten teljes szélességében végigfut, az itt megnyitott
új aulatér, a Budapest Galéria és a Budapest Info kitelepülését, városi
kapcsolatát erősítve. A Városháza nyitvatartási idejéhez képest a
Merlin éjjel-nappal nyitva, beltéri találkozóhely, a Park rendezvényeinek
kiszolgálója, vendéglátást is biztosítva ezekhez.
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A park a semmi és a minden tere egyidőben, így a társadalmi tér jól
működő, előremutató példája. Egyszerre a mindennapos találkozások
háttere, a városról szóló diskurzus és a közös munka téri eszköztára,
sokaságokat befogadó ünnepi helyszín.

A parkbeli történéseken keresztül maga a törődés mutatkozik meg.
Az itt zajló cselekmény mindenkit megszólít, behív és közösségi
együttlétre késztet, példamutató megújulást akar. A park egyben a
legjobb energiák gyűjtőhelye: a gondolkodás, a tudásmegosztás, az
egymástól tanulás és az együttműködés tere. A diskurzus fő tárgya,
hogy új lehetőségeket tárjunk fel környezetünk, közös értékeink
megértésre és újragondolásának módjaira egy jobb jövő kialakítása
érdekében, hogy az úgynevezett „jó élet” minél több ember számára
hozzáférhető legyen. Annak érdekében, hogy olyan környezetet
és tájakat hozzunk létre, melyeknek alapját az ökológia, közösség
és környezeti etika határozza meg. Ez maga a város identitásának
zenitje. Annak elérése, hogy a „tudok változtatni” a dolgok menetén
élő gondolat legyen, készséggé váljon. A park fő időbeli és térbeli
formálója egymás inspirálása a parkban generált cselekvések (köztéri
művészet, párbeszéd és kiállítások) által.

Edukációs felületként jól olvasható rétegekkel rendelkezik, így minden
használó azonnali térkontrollt kap. Az erdőből érzékelhető a városi
zöld kritikus megléte, a természeti környezet ápolása. A központi
burkolt tér érezhetően szervezi történéseit: szárazon nagy csoportot
fogad be, vízzel terítve pedig kisebbé alakítja a járt burkolatot, játék
és pihenőtérré alakítva azt. A kisebb léptékű teresedések csoportokat
vagy egyéneket fogadnak be, kezelhető, használható léptékűvé téve
a hatalmas teret.
A Városháza Park elsősorban nem programokat szolgáltat, hanem
teret ad minden találkozni, közösen gondolkodni és cselekedni vágyó
budapesti polgárnak és közösségnek. Várja az olyan alkotókat, akik
belakják és bevonják, elgondolkodtatják az ide érkezőket. Várja azokat
a közösségeket, akik éltetik a várost és itt is megmutatnák, ők hogyan
teszik, hogy lehessen egymástól tanulni. Várja a közösségi tervezések
együttgondolkodóit, a gyerekeket és felnőtteket, akik itt tanulják-tervezik
a város használatát és gondozását. Várja a messzebbi vendégeket és
leülteti a leghosszabb asztalhoz beszélgetni, hogy sokan lehessenek.
Várja a váratlanokat is, hogy új történeteket írjon velük, amelyeknek
egyre többen (a mesében mindenki) a részese.
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Az új köztéri szövet a városi történet téri kerete, helyszíne és
cselekménye egyaránt. A város polgárai számára központi találkozási
hely, az aktív kisközösségek otthona, ahol cél egymás megismerése,
amiből közös szálak szövődhetnek. Itt zajlik a közös gondolkodás
elindítása, facilitálása és a szakmai szempontok alapján meghatározó
állítások, javaslatok, mérföldkövek bemutatása. Ez az élet jelenik meg
a Kiskörút felé és ez tárul fel a környező utcákból ideérkezve a meglévő
és újonnan megnyitott kapualjakon keresztül is.
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A park strukturális kialakítását alapvetően a várossal való
kapcsolatteremtés, valamint a pihenés, gondolkodás, cselekvés és együttlét
tereinek változatos kialakítása határozza meg. A park zöld térfallal
csatlakozik a körúthoz és egészíti ki a környező zöldfelületek rendszerét.
Erdőt és demokráciát a városba!
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HELYSZÍNRAJZ M1:1000 - térszerkezeti kapcsolatok, fő megközelítési irányok
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VÁROSHÁZA PARK látvány a Károly körút, Madách tér felől - a Városháza park egy klasszikus térstruktúrán belül létrejött kortárs park
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