
A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba
épületének   építészeti   és   hasznosítási   ötletpályázata1
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interaktív sínpályák egyedi mobil kültéri bútorcsalád számára

a legszélesebb aluljáró-feljárat, mint a
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 A transzparens, mozgatható pavilonrészek által fordtott arányban növelhetők a csatlakozó közterületi
részek illetve maguk a zárt belső terek. Ezek kiegészülnek azzal, hogy olyan mobil, interaktív
bútorcsaládot alakítottunk ki, amelynek elemei variábilis módon kötött sínpályákon mozognak az épület
körül, azt hol jobban megközelítve, hogy attól eltávolodva. Így az épületet körülvevő, eltérő szélességű
térrészek értelmezést, logikus használati lehetőséget nyernek.
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hasonlatunk lehetne a
svájci bicska: egyszerű,
kompakt formálás, mégis
variábilis használati
lehetőségek

Kulturális eseménytér +
Vendéglátás + Akciótér =
megújult Gomba-épület

emblematikus jelleg és
közért-hetőség:szitázott
üvegfelületeken különféle
gombák rajzolata vehető ki
egészen közelről

az egyes üvegpavilonok
megformálásánál a platánfa
termésének felépítését
vettük alapul:
a héjhoz tapadó mag elve

internet természetesen
mindenhol: mindhárom
funkcionális egység inter-
aktív internetes felületekkel
működik

"Újbuda kirakatban" - a
metró elkészülte felértékeli a
Körteret, a kerületi
önkormányzati és civil akciók
komoly lehetőségeként

kiállítások, de nem a szó
hagyományos értelmében,
hanem kihasználva a
kényszer-útvonalakat -
komoly kulturmissziós
lehetőség ez

a vendéglátás nem csupán a
megvalósítás és üzemeltetés
gazdaságosságához, hanem
az épület állandó
forgalmának biztosításához
is szükséges

lényeges, hogy az új Gomba
a legkülönfélébb értelemben
találkozóhely, publikus városi
felület legyen

találkozások - mindenféle
értelemben erről is kell,
hogy szóljanak az új
funkciók, mind az
épületben, mind a köztéren

a fedett-nyitott területek,
fedett városi közterek
felértékelődnek a forgalmas
közlekedési csomópontban

cél, hogy a "MÓRICZ" a
"MOSZKVÁ"-hoz hasonlóan
fogalom legyen, de csupán
mint közlekedési csomópont

a variábilitás lényege, hogy
a közterek annyival nőnek,
amennyivel a pavilonok
területe csökken - és
fordítva...

az íves, transzparens
üvegfalak a padló alá
süllyesztve lehetővé teszik
a ferde térrészeken is a
mobil falak mozgatását

a sínek, a mozgatás
mindig is meghatározó volt
az épület életében, ennek
megerősítése egyszerre
eszmei és 21. századi
köztéri jelentőségel bírhat

a térbútorok egyszerűen
eltolhatók, így a terek
átrendezhetők, interaktív
módon átalakíthatók
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a kibontott négyzetes pillérek
az átalakított verzióban is
jelzik az eredeti struktúra
lenyomatát

az íves lekerekített formálás
egyszerre utal a mozgásra,
a pavilonok objektum-ill.
karosszéria-jellegére,
ugyanakkor egyfajta retro-
érzést is kölcsönöz

az épülettetőt és az
oszlopokat megőrizve alájuk
betett pavilonok
egyértelműen jelzik az
átértelmezett műemlékhez
való viszonyulást

helyszínrajz és koncepció elemzés
beillesztett látványtervek      m1:250
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Egyszerre kell tisztelettel, de határozott bátorsággal hozzányúlni a műemléképülethez, ugyanakkor a jelenlegi zárt, a tértől elforduló struktúrát át kell értelmezni, a városi köztéri jelenlétét kell a lehető leginkább
intenzívvé tenni. A funkcióvesztett épület-struktúra a városi tér használatának összetett 21. századi mintáit kielégíteni aligha képes, miközben tagadhatatlan, hogy létezik az az épület-ouvre, amely megújítva,
átértelmezve valódi eseménytérré képes változtatni nem csupán önmagát, hanem a teljes környező közteret is. Ez pályázati tervünk legfőbb konklúziója.

Koncepciónk a Gomba-épület eszmeiségét megtartva és felerősítve azt tűzte ki célul, hogy nyitott, átlátható és variábilis új épületet, vagy pontosabban köztéri eseményteret fogalmazzon meg. Megtartva a
jelenlegi hármasságot, olyan pavilonokat képzelünk el a műemléki tető alatt és az oszlopcsarnok között, amelyek mozgathatók, átalakíthatók, így rendkívül érzékenyen képesek a környező köztéri felületek
integrációjára. Mindez - a tervünkben részletezett funkcionális előnyökön túl - a teljes Kulturális Városközpont projekt emblematikus kulcsszereplőjévé tehetik a Gomba-épületet.

A tervezési folyamatunkat alapos vizsgálatsor előzte meg, melynek során a következő fő megállapításokra jutottunk:
■ Az épület sajnálatosan nem került központi, meghatározó elemévé az utóbbi évek nagyszabású fejlesztéseinek (metró térszín alatti és köztéri kapcsolódó beruházásai), hanem sajátosan „ott maradt” a téren. A
jelen állapot (az előtetőt követő telekhatár, stb.) egyfajta utólagos reagálást biztosít csupán. Tervpályázatunk komoly szándéka és hitünk szerint eredménye: tervjavaslatunkkal van lehetőség arra, hogy mindez a
végleges állapotban ne érzékelődjön, az átértelmezett épület szerves egységben erősítse a Móricz Zsigmond körteret.  ■  A körtéri közfunkciók vizsgálata során arra jutottunk, hogy a Gomba-épületben noha
beruházási és üzemeltetési szempontból szükséges a szolgáltatást nyújtó funkciók megjelenése, mégis, a lehető legnagyobb részben a köztéri használathoz, eseményekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő és
kiszolgáló funkciók telepítése indokolt.  ■  Az épület alapképlete, formája - jelenlegi zártsága ellenére - képes biztosítani azt a keretet, amelyben a térre egyre inkább jellemző dinamizmus, mozgás és tömeges
használat megjelenhet. Tervünk célja az volt, hogy mindez a legteljesebb mértékben biztosítson szabadságot a tér használatában, ugyanakkor a legteljesebb mértékben igazodjon a Gomba-épület
szellemiségéhez.
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 A körtéri közfunkciók vizsgálata során arra jutottunk, hogy a Gomba-épületben noha beruházási és
üzemeltetési szempontból szükséges a szolgáltatást nyújtó funkciók megjelenése, mégis, a lehető legnagyobb
részben a köztéri használathoz, eseményekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő és kiszolgáló funkciók
telepítése indokolt.


