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FÉNY ÉS VIZUÁLIS KAPCSOLATOK

kondizni, tornázni megyek

Az épületmagas előcsarnoki átrium tere könnyen áttekinthetővé teszi a
létesítmény funkcionális struktúráját, és természetes megvilágítást
biztosít mind az uszodának, mind a tornatermi szintnek és a
nagycsarnoknak is. A benapozott, télen is védett átrium különösen
alkalmas egész évben „élő”növényzet telepítésére. A túlzott nyári
felmelegedéstől a homlokzat napvédő, printelt üvegezése védi a belső
teret.
Az épület sporttermei nem csak az utcai átrium felől kapnak természetes
fényt, hanem a tömbbelső felől megnyitott homlokzaton is. A
transzparenciát és a könnyű tájékozódást az is segíti, hogy az épületben
belül is vannak „átlátások”: a tornatermi szint galériaszerű kialakítása
révén érzékeljük az uszoda terét, és természetesen a squash és
asztalitenisz termekbe is beláthatunk.
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A közösségi funkció teret igényelne, de ezt a viszonylag szűk belsőferencvárosi utca nem tudja biztosítani. Az utcavonalról való visszalépés
a program megvalósíthatóságát lehetetlenítené el, így a „teresedést”
épületen belül, az utcáról is jól érzékelhető, tágas, teljes
épületmagasságú, átriumos előcsarnokkal adtuk meg. A homlokzat tehát
csak gesztusértékű „visszalépő” mozdulatot tesz, de transzparenciája által
az utcáról is megadja a térélményt.

A Lónyai utca ezen szakasza csaknem homogén módon tartja a 24
méteres párkánymagasságot, kivéve déli szomszédunkat, az egyetlen
alacsonyabb épületet. Hosszú távon nyilvánvalóan a homogenitás (24 mes párkány) támogatandó, de elképzelhető, hogy szomszédunk még
évtizedekig nem épül át. Ezért itt is egy gesztusértékű mozdulat
megadását tartottuk az illeszkedés jó megoldásának. A tetőkijárat
kültérivé váló lépcsőjének vonalvezetése által, az alacsonyabb
szomszédos épület felé az épülettömeg áttörtté, légiessé válik.

