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Rumbach Sebestyén utca

a Rumbach Sebestyén utca forgalma kettévágja a közteret
a mélygarázs lejárata is a kedvező térkialakítást, a sétány folytonosságát gátolja

kiindulási állapot szigetszerű "kiszorítás"

a téren intenzív zöldfelület kialakítása
szűrőszerű viselkedés
zajvédelem
a sétány burkolt felületű
pixelesen elhelyezett térbútorok

a színház új tere a zöldből elvéve

kiindulási állapot
új le - és feljáró létesítése a Rumbach Sebestyén utcán
tervezett állapot

P

közlekedési zóna az épületek mentén
a Madách-sétányt kettévágja
a Rumbach Sebestyén utca

a tervezési terület megnövelése
a Rumbach Sebestyén utcán túl
a sétány folytonossá tétele
a lejáró áthelyezésével
rendezvénytér az új lejárók között

a térbútorok "szabálytalansága"
egyes elemek elvételével

a térbútorok megkülönböztetése
hovatartozásuk szerint
nincs különbség a kávézókat használók
és csak a térre érkezők között
a hirdetőoszlop a színházat hirdetve
a dugószerű téren kap helyet
a szobor a felvonulási térre kerül

az utca forgalmának iránya megváltozik

"zöld szűrő" a Madách téren
parkolás a mélygarázsban és a jelölt parkolóban

folyamatábra

koncepció

a színház új kültere

vegyes használatú út

Asbóth utca

megközelítés a metrófeljáró felől

megközelítés a Király utca felől

megközelítés a villamosmegálló felől

me
gk
öz
el
ít
és
 a
 D
eá
k 
té
r 
fe
lő
l

me
gk
öz
el
ít
és
 a
 v
ár
os
há
za
 f
el
ől

me
gk
öz
el
ít
és
 a
 v
ár
os
há
za
 f
el
ől

megközelítés a Gödör felől

megközelítés a Dob utca felől
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megközelítés a Király utca felől

megközelítés az Astoria felől

tervezett Madách tér

a Budapest szíve program
során felújított

villamospálya

jelmagyarázat:

meglévő környező épületek

átjárás

közterek

meglévő fák

megközelíthetőség

tervezett, kővel burkolt felület

tervezett zöldfelület

tervezett, fával burkolt felület

a Madách tér
térépítészeti koncepciója

burkolt felületek

fával burkolt szabályos kör tér
a színház előtere, kültéri színpada

túlsúlyban a zöld

közlekedő tér a zöld szigetek között

félprivát tér

magas növényekkel, fákkal beültetett zöld sziget
belső peremein padokkal

zöld felületek

a Madách sétány
térépítészeti koncepciója

középen rendezvénytér
vízfelület

burkolt felületek túlsúlyban
pixelszerűen elhelyezett térbútorok ("kiszorítás")"kiszorítás"

zajvédelem

pixelszerűen elszórt zöldfelületek fákkal

az egyes bútorokhoz helyezett
asztal színe mutatja azok
hovatartozását

parkolás:
A parkolás lehetőségét a tervezési területről
teljesen eltöröltük, átadva a teret a köznek.
A megállás így a mélygarázsban és a Rumbach
Sebestyén utcából nyíló foghíjban lévő
területen történik, a tervezési területhez
egyébként közel.

a Madách tér:
A teret körülvevő árkádsor teljesen
kihasznált, ide települnek ki a kávézók,
éttermek, itt közlekedünk. Ennek a térnek a
jellegén változtatni nem szándékoztunk, csupán
azon, amit ez közrefog. Úgy gondoltuk, hogy
itt egy "szűrőszerűen" beékelődő zöld zónát
alakítunk ki, amely az árkádban zajló élet
kellemes környezetéül szolgál. A hatalmas
felületből elvéve, a zöld terület, mint egy
szűrő válik átjárhatóvá. A bugyrokban
félprivát, kis terekben lehet az időt
eltöltetni, kicsit elszigetelve a Deák tér
zajától.
Az árkádból nyílik az Örkény Színház, amelynek
egy jelszerű teret adva, egy kört vágtunk a
zöldbe, amely akár kinti előadások helyszínéül
is szolgálhat.

A "dugószerű" tér kialakításával mintegy
áthelyezve a hangsúlyt a hosszanti  térre,
igyekeztünk kialakítani egy élhető, szerethető
közteret. A sétány mentén számos kávézó,
étterem, szendvicsbár található, melyeknek nem
szerettünk volna külön-külön kültéri
teraszokat tervezni, ugyanis oda csak az ül
le, aki fogyasztani is akar. Ezt szerettük
volna elkerülni.
Itt is a "kiszorításos" módszert alkamazva,
sűrűn, pixelszerűen elszórt térbútorokat
terveztünk, amiket bárki használhat. A
fogyasztó vendégek a kitett asztalokhoz ülnek,
ekkor szolgálják ki őket. A kövek között
helyenként árnyékot adó fák találhatók. Ezzel
egy homogén, de sokszínű "padrendszert" hozunk
létre, mely egyben kiülős kávézó, találkozási
pont, megpihenésre és beszélgetésre alkalmas
hellyé válhat. A téren egy színkód van
érvényben. A kávézók kirakata feletti csík
színe egyezik a kihelyezhető asztalok
színével. Így azonosítható be az asztalok,
ülöhelyek hovatartozása. Azzal, hogy csak az
ülőhelyek fixek, a tér elrendezése napról-
napra változhat.
A sétány közepén a bútorokat a burkolat
síkjába helyezett vízköpők váltják fel, így
itt bármikor egy nagy tér alakulhat ki
rendezvény esetén.
A Madách-ház földszintjébe egy galériát
javaslunk, mely még több embert vonzhat ide.
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használati zónák meghatározása

a védettebb köztér (Madách utca) kihasználatlan
a körút felőli zajcsillapítás megoldatlan

Mindezeket úgy igyekeztünk kialakítani, hogy a
terv fontos üzenete, az egyszerűség, a rend és
a közösség is érzékelhető legyen.
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Habár a mélygarázsba vezető lehajtó már a
tervezési területen kívül esik, mégis
fontosnak tartottuk a sétány egyben történő
kezelését egészen a Gozsdu-udvarig. Ennek az
oka a két új lejáró létesítése a Rumbach
Sebestyén utcán. A lehajtók közötti rész a
sétány bővületeként rendezvénytér lehet.

a Madách sétány:

helyszínrajz m 1:1000

előkép

védelem, átfiltrálódás (folyó deltatorkolata)

hasonlulás, imitáció (camouflage, terepminta)

kapuhelyzet, kultúra (Damaszkuszi kapu)

A Madách-házak monumentális megjelenése és
hatása miatt azon gondolkodtunk, hogyan
kellene viselkednie itt a természetnek. Egy
kapu előtti tér, belvárosi szituáció és magas
térfalak. Bizonyos helyzetekben az Ember
szeretne hasonulni a természethez, most
azonban az épített környezet túlsúlya miatt a
természet szemérmes hozzáállása mellett
döntöttünk.

A zöld szigetek megszüntetik a Madách kapu
eltúlzott hangsúlyát, azonban nem kezdenek
versenyre kelni vele.  A gyalogos forgalom az
árkádsor alatt zavartalanul juthat tovább, míg
a zöldfelületek közti téren csak az Örkény
Színház kör alaprajzú szabadtéri színpadja
jelent hangsúlyt, ezzel is lassítva az
áthaladás érzetét.

A Madách utcán egy befogadó belső világot
képzeltünk el, ahol az emberek közti
különbségekből adódó szépség játszik
főszerepet.

az aluljáró áthelyezése :

áthelyezett szobor


