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@madster:
Koszönöm Magyarosi Csaba a cikkedet , de egyben rosszul vagy tájékozodva amikor irod "Nagy hála jár ezért Kas Oosterhuisnak, aki
megtervezte az épületet, és aki ugyan kivonult a projektbıl, amikor látta, hogy nem a tervek szerint valósul meg az épület* de sajnos a
valo igazság , hogy amikor Kas Oosterhuis felhivta a figyelmét , a megrendelönek (Porto Investment) és a Fövárosi Onkormányzatnak
, hogy a kivitelezés veszélyben rossz irányban halad, a szerzödését azonnal megzüntették
Ilona Lénárd ONL [Oosterhuis_Lénárd] - A bálna gyomrában jártunk

Kas Oosterhuis invenciózus tervét nehéz belepréselni a pesti Közraktárakra és környékére szóló építési szabályozás keretei közé. A
honi viszonyok között merıben szokatlan kreativitással megalkotott mő mindenütt kibuggyanni látszik a szorosra húzott főzıbıl.
Kas Oosterhuis a tervezés alapjául szolgáló, Non-Standard Architecture-nek nevezett építészeti elvét ismertette: e tervezési metódus
segítségével olyan épületet lehet létrehozni, melyeknek minden szerkezeti eleme különbözı, azaz nincsenek tipizált komponensei. A
tervezés folyamatát és az egyes alkotórészeket gyártó gépsort speciális szoftver köti össze – a kétféle „üzem” egyidıben, egymással
szinkronban mőködik. Ezt a módszert az építész jónéhány projekt során tökéletesítette (ezek többek között a Neeltje Jans Zeeland-i
ún. Water pavilion [1997] és az utrechti Cockpit Building [2006]), ám a budapesti terv elkészítése során ismét továbbfejlesztette.
Szorosra húzott főzı - a CET/Közraktárak tervtanácsi vitája – Haba Péter, építészfórum, 2007. december 17.,

Kispál és a Borz : Húsrágó, hídverı
És most nincs más, hát jöjj elı
Húsrágó, hídverı, félkarral ölelı
Itt elveszett este egy bogár a testbe
Hogyha új trükköt nem csinálsz
Holnap kijön egy óriás
Téged megesz, engem elás
És nem csinál semmi mást
Ez a k**** nagy óriás
Mindentıl messze, a szívhez közel
Csinálj csodát, én meg elhiszem
Hogy kell egy rendszer, ami nem mozog
És megígérte Anyu is, hogy megkapod
Mert a karod csak egy holt ág, vágd el és szaladj
Egy vonalban vannak most a szíved meg az agyad
Húsrágó, hídverı, ne sírj a versen
Én idáig jöttem, most dolgozzon a lelkem

