TÉR ÉS FUNKCIÓ

ÉPÍTÉSZET ALAPJAI 2012 – 4. FELADAT

ÉPÜLETEK A VÁROSMAJORBAN
A feladat célja, hogy a hallgatók a Városmajorban kiválasztott konkrét helyszín, a használatra utaló program és egy
építészeti mottó alapján, egyedi koncepciójukra alapozva tervezzenek meg egy kisléptékű épületet.
helyszín:
A tervezendő épületek működése a Városmajorban, illetve a park közvetlen környezetében megtalálható közösségi
épületek és szabad terek funkcióihoz kapcsolódik. Tehát a feladat kiindulópontja valamelyik már meglévő környezeti
funkció (pl. a zeneiskola, a játszótér, a szabadtéri színpad) és annak használói köre (gyerekek, zenészek, sportolók,
stb.). Az új kis épületek ezeket egészítik ki, és funkcionális szempontból párt alkotnak. Meglévő épületekhez
azonban közvetlenül nem lehet kapcsolódni, az új épület a parkban szabadon álló, a külső térből megközelíthető kell
legyen.
A választható környezeti alap funkciók:
• Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplom
• Kós Károly Általános Iskola (Zeneiskola)
• Városmajori Gimnázium
• Fogaskerekű Végállomás
• Szabadtéri Színház
• szabadtéri sportpályák
• BSE Sportcsarnokok
• gyerek játszótér
• felnőtt játszótér
• kerékpárút
Fontos, hogy az épület megtalálja helyét a Városmajorban, építsen a helyszín adottságaira (terepviszonyok,
természetes fény, növényzet, használók, stb.)
program és méret:
A feladat fontos része a kiválasztott alapfunkció és a megtalált helyszín alapján az új épület pontos programjának
kialakítása, melynél a következő térbeli és méretbeli kötöttségeket figyelembe kell venni:
• az épület belső tere maximum 400 m3,
• legyen egy nagyobb méretű, min. 30 m2 alapterületű tere,
• legyenek kisebb,a választott funkciót kiszolgáló helyiségei,
• legyen átmeneti tere a belső és külső terek határán,
• az épület kerülhet részben a föld alá, állhat a terepszinten vagy akár felette is,
• lehet egy vagy többszintes.
Lényeges egy önálló építészeti koncepció megfogalmazása és megvalósítása, ugyanakkor alapkritérium a ház
használhatósága.
mottók:
rálátás, irányultság, átjárhatóság, dinamika, nyugodtság, rejtőzködés, vertikalitás, kontraszt, ritmus, flexibilitás, stb.
A program és a helyszínválasztással párhuzamosan javasoljuk mottó társítását is a tervhez, mely a tervezési folyamat
során segítheti a az építészeti gondolatok kifejtését.
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Beadandó munkarészek – Vázlatterv (április 13-a, péntek!)
• A választott helyszín bemutatása (max. 2 db A3-as): fotók, skiccek, jellegrajzok, elemző rajzok és
helyszínrajz / 1:500
• A tervezési program bemutatása (max. 1 db A3-as): funkciósémák, elemzett előképek
• Munkamodell / 1:200
értékelés: max. a féléves eredmény 5%-a
A beadandó munkarészek – Végső tervbeadás (féléves ütemterv szerint 2012. május 14-e, hétfő 12 óra!)
•
•
•
•
•
•
•

Építészeti koncepció bemutatása (helyszín, program, mottó)
Helyszínrajz / 1:500
Alaprajzok / 1:50
Min. 2. egymásra merőleges metszet / 1:50
Homlokzatok / 1:50
Modell (célszerűen kettényitható metszetmodell) / 1:50
Modellfotók

értékelés: max. a féléves eredmény 35%-a
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