TÉRSTRUKTÚRA ÉS TÉRHASZNÁLAT

A park erdő, a pihenés és alkotás tere. A park egy folyamatosan változó rendezvénytér.
A park az épülethez tartozó funkciók kivetülésének tere. A klasszikus térstruktúrán
belül létrejött kortárs park.
Az erdő városi telepítése egy állítás önmagában, ami a jövő iránti elkötelezettség
szimbóluma. Az erdőben tisztások biztosítják a pihenőtereket, ahol a fák keretezik az
eget és a parkbeli cselekményeket. A rendezvénytér és a megújuló homlokzat előtti
tér nagyobb, míg az erdei pihenők és alkotóterek, valamint a rendezvényudvar kisebb
tisztásokként jelennek meg. A tisztásokon a parkban mindenhol megtalálható mobil
székek, a lépcsőzések és az erdei pihenő formációk biztosítják a pihenés egyéni és
társas formáit. Az erdő és a rendezvénytér közt egy közösségi padokkal ellátott fás,
zúzottköves pihenősáv teremti meg az átmenetet.

Rendezvényudvar

A rendezvénytér biztosítja a városháza és a város szerves kapcsolatát. A burkolt tér a
mindennapi használatban pihenő és játéktér. A városháza tengelyében lévő hatalmas
víztükör a tér képét és dinamikáját folyamatosan alakítja. Egyszer a végtelen megkapó
látványán keresztül bírja maradásra vagy éppen a vízben játszásra az embereket.
Máskor párafelhő, nagyléptékű művészeti alkotás, közös piknik, papírhajó verseny,
koncert csalogatja az embereket az interakcióra. Egyben az emlékezés tere is, mely
egy párafelhő csík képében eleveníti meg az egykori városfal vonalát.

Fás parkoló udvar

gyalogos átjáró

gyalogos átjáró

A megújuló tömb arcaként a városháza új homlokzata két rétegben határozható meg.
Az árkádsor és a város felé megnyíló rendezvénytér folyamatosan változó képe
egy olyan változó homlokzategyüttest hoz létre, amely azt kommunikálja, hogy a
városháza maga is egy olyan intézmény, amely minden jövőt érintő kérdésre nyíltan
és a fenntarthatóság jegyében reflektál. A megújuló homlokzat előtti tér a Városháza
új előcsarnoka, a Budapest Infopont és a Budapest Galéria külső meghosszabbítása.
A Városháza mellékszárnyai földszinti áttörésével létrejött, a lépcsős tér előtt húzódó
sétány átjárást biztosít a Bárczy István utca és a Gerlóczy utca közt.
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A kávézó és a Merlin épülete a kulturális tevékenységen túl a vendéglátást biztosítják,
a parkhasználat kevésbé aktív időszakaiban is életet generálva. A Merlin épülete és a
Budapest Infopont (a főváros általános kommunikációs tere) közti területen jön létre a
Budapest jövőjéről való gondolkodás tere: a workshop tér. A kisebb rendezvényeket
befogadó rendezvényudvar egy csendes olvasókert, ahol komolyzenei és felolvasóestek
is helyet kaphatnak. A fás udvart egy zárható maggal rendelkező fedett-nyitott pavilon
szervezi, ahol eső esetén is szervezhető rendezvény és workshop. Az északi, részben
burkolt fás udvar a parkolás lehetőségét biztosítja, illetve a Városháza dolgozóinak
kikapcsolódási igényeit is szolgálhatja. E funkciók térbeli aránya az igényeknek
megfelelően változhat.
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A központi burkolt tér teljes felületen történő
kihasználása esetén a megújult homlokzatú Városháza
előtt nagy léptékű, megfelelő reprezentációra alkalmas
rendezvények szervezhetők - de jelentős mértékben
továbbra is az intenzív zöld erdő árnyékában.
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A Városháza aktív társadalmi diskurzust folytat a
polgáraival. Az új Városháza Park fedett-nyitott
tereiben és köztéri felületén kiegészíti az eddig használt
intézményi közösségi tereket, nyitottá, láthatóvá téve e
folyamatokat.
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István

Mindenki megtalálhatja azt a zöld vagy burkolt térrészt,
amely a találkozásra, informálódásra, művelődésre
vagy pihenésre szolgál számára, kis és nagyobb
csoportokban egyaránt. A központi vízfelület megfelelő
intimitású zónákra tagolja a teret ehhez.
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