A pályázati terv koncepciója
37 m²
Az Uránváros főterére tervezett munkánk egy tipikusan helyi, másfél
szobás, panel lakás paramétereit dolgozza fel. Az installáció egy 37 m² lakótelepi
lakás térbeli másolata.
Pécs
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uránbányák megnyitása és üzemeltetése hívott életre. A Mecsek nyugati részén
1953-ban

végrehajtott

kutatások

eredményeképp

1955-ben

kezdte

meg

működését az uránbánya. 1956 és 1972 között épült meg a bányászlakótelep. A
pécsiek számára Uránváros egykor a modern, kényelmes otthonnal, a biztos
megélhetést adó munkahellyel, a jól felépített szociális ellátórendszerrel és a
korszerű városi szabadidő-eltöltés lehetőségeivel volt egyenlő. Mára sok minden
megváltozott: a bánya bezárt, az itt élők kicserélődtek, a lakótelep, az épületek
elvesztették egykori értékeiket.
Egy személyes kötődés, kapcsolat vezetett el a tervezett munka ötletéhez.
A rokonunk Rózsi néni 40 éve él az Uránvárosban, 1970-ben költözött ide
férjével és gyerekeivel, ma már egyedül él. Története teljesen átlagos példája a
bányászlakótelepre költözött, majd az itt megöregedett, idősödő lakótelepi
nemzedéknek.
Otthonának alaprajza és térbeli szerkezete ad vázat az installáció
felépítéséhez. A lakás objektumban méretarányosan megtalálható a konyha,
fürdő, folyosó és a másfél szoba, pontosan úgy és ugyanazon a helyen, ahogy az
eredeti

esetében.

Egyedül

a

tárgy

elhelyezésén

változtattunk,

a

talajjal

párhuzamosan futó, és az arra merőlegesen éleket megdöntöttük. A derékszögű
rendszert elforgattuk, és a járdaszintbe süllyesztettük közel három méter
mélységben.

A

váz

kimozdítását

azért

van

szükség,

hogy

a

statikus

alaphelyzetből kibillentve egy másfajta térélményt nyújtson. A talajba belefutó
nagyobb szoba földalatti folytatását egy üveglap segítségével tennénk láthatóvá.
A tárgy és a járdaszint síkjának találkozásánál egy átlátszó síküveg biztosítaná a
forma további vizuális értelmezését.
A térbeli keret maga 10x 10 alumínium zártszelvény álló hegesztett váz
lenne. A lakás falait élénk színű, színes síküveg lapok jeleznék. A nagyobb szoba

nem kapna üvegborítást, hogy a tárgyba be lehessen menni és a föld alatt
folytatódott szoba részletét meg lehessen nézni. A tárgy mérete alaphelyzetben
7mx5mx2,6m, ami elég tetemes méret, de a kimozdítás után a méretek
módosulnak 5,25mx3,3mx4,9m-re a járdaszint alá futó rész 3m-es.
Az üvegborítás biztonsági, törhetetlen síküvegből állna, a lapok vastagsága
0,8 mm lenne. Az üveglapok a vázrendszer külső felületéhez, kívülről lennének
rácsavarozva. A transzparens síküveg különböző színei a nappali természetes
fényeknek, és az éjszakai megvilágításnak köszönhetően tovább gazdagítanák a
pályamű játékosságát. A színes üveget egymásra vetülése, az átlátszóság miatt
keletkező színkeverés további vizuális élményt nyújtana. A tárgy éjszakai
megvilágítását az üveggel leburkolt kis térrészek belsejében elhelyezett ledsoros
világítás biztosítaná.
A tervezett munkák formailag kapcsolódna a környező épületek építészeti
megjelenéséhez, ugyanakkor a múlt, a jelen és a megújulás szövevényes
rendszerének egyfajta keverékét adná.

