
FELÜLETEK – TEXTÚRÁK – HANGULATOK  



FELÜLETEK – TEXTÚRÁK – HANGULATOK  

Komplex 1 tervezés keretein belül a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola bővítése volt a feladatunk. Tervezési koncepcióm a 
természetes tereplejtésből fakadó lehetőségek minél sokszínűbb kihasználását célozza meg. A szintkülönbségek 
játékosságából kiindulva változatos, többrétű használatot megengedő térrendszer jön létre. A különböző funkciókat 
kiszolgáló terek saját, egyedi világokat alkotnak, nyitott-zárt dobozokként viselkednek a térben. 
 
A szoros beépítést ellensúlyozva a kubusok tetején a lehető legtöbb járható és kihasználható felület kialakítása volt a 
célom. Ezek a tetőudvarok különböző módon jelennek meg, funkciók és hangulatok szerint, szintkülönbségekkel is 
megkülönböztetve. Teret kap a sport, az intenzív mozgás egy sportudvar formájában; egy védett belső udvar, amelynél a 
biztonságérzet az első; kilátó udvarok és pihenő zöld kertek, a felszabadulás, nyitottság terei. A eltérő szinteken 
elhelyezkedő udvarokat lépcsők kötik össze. 
 
A kertek hangulati kialakításához kapcsolódva kerestem példákat, kapcsolatokat az RKK félév keretein belül. Ebbe a 
gyűjtésbe számomra beletartozott több szempont, ami egy adott tér hangulatát befolyásolni tudja, dinamizmus, 
formaiság, színek, burkolatok, szabályrendszerek. 
 
A kiindulási pontot minden esetben egy légi felvétel, egy műholdkép adta, amely megfelelő távolságból, teljes egészében 
képes bemutatni egy textúrát. Ezekhez a fotókhoz kapcsoltam hangulatokat, fogalmakat, majd építészeti példákat, 
amelyeknél ez az adott atmoszféra megjelenik. 
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Salt ponds San Francisco Bay, 
California, USA  

– só lepárló tavak, amik a szivárvány szinte minden 
árnyalatában jelen vannak, színük attól függ, hogy 
mekkora só koncentráció van az adott 
medencében, és ezáltal milyen mikroorganizmus él 
meg benne 



Superkilen / Topotek 1 + BIG Architects + Superflex 
Copenhagen 2012 
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Élénk pirosas árnyalatokban pompázó burkolattal borított Superkilen park közel egy kilométer hosszan szeli át a dán fővárost. 
A park közvetlen környezetében, Nørrebro városrészben 60 különböző országból érkezett bevándorlók laknak. A tervező BIG 
építésziroda a tervezési koncepció alapjának a sokszínűséget választotta. Az élénk színek hatására a tér vibrál, energiával teli, 
szinte önmagától is megmozdul.  



‘Simone Veil’ Group of Schools in Colombes / Dominique 
Coulon & associés / 2015 
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Az iskola belső udvarán és a lapostetőn is megjelenik a sokszínű játszótér, amely egy 
önálló mesterséges univerzum. Az élénk színek átalakítják a teret, kiterjesztve azt, hogy 
teret adjon az oktatásnak, és egyben stimulálja is azt. 



Mount Taranaki 
North Island, New Zealand 
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A nemzeti park védelme alá helyezett vulkán és az azt borító sűrű erdő, valamint a megművelt, emberek által belakott terület határa élesen 
kirajzolódik a légi felvételen. 



Endeavour Primary School / Hampshire County 
Council / 2011 

Minneapolis U.S. Courthouse Plaza / 
Martha Schwartz, Tom Otterness / 
1997 
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– zöldfelületek az iskolaudvaron 
– elemszerű 
– organikus 
– puha 
– barátságos 
– harmonikus 
– játékos 



Gammel Hellerup Gymnasium / BIG 
Hellerup, Denmark / 2013 
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A tető belső és külső héjként is fontos szerepet kap az 
épületben. A dombszerű udvar egy sokszínű találkozóhely, 
amely változatos tevékenységeknek ad helyet, a 
csoportmunkáktól a nagyobb összejövetelekig. Egy 
hatalmas méretű informális bútordarab, amely kiszolgálja 
és támogatja a diákok iskolai életét. 



Agriculture and irrigation canals Meridian, California 
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Bondi Beach, Australia 

ÁTMENET 

sűrűség – feloldódás – léptékváltás – homogenitás 
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SÁVOK 

Lamberts Point Pier 6 Norfolk, Virginia, USA 
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– saját tervből részletek 

Az épület terei, földszinti alaprajz 



Felülnézeti kép – kertek 
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