KÖZÉPÜLETTERVEZÉS 2. 2022. - SZENTENDRE
2021/22/tavaszi félév
Tárgyfelelős: Bartha András Márk DLA egyetemi adjunktus
tantárgy jellege: gyakorlat
kredit: 6 kredit
ellenőrzés formája: félévközi jegy
órák: Hétfő 14:15-20:00 óráig

A félév menete:
A félév során a hallgatók a konzulensekkel együtt Szentendre közösségei részére terveznek kis középületeket, amelyeket M1:100-as léptékig fejlesztenek. A
félév elején bemutatkozó hét közösség meghatározó szerepet kap a félév során. Jelenlegi működésükből adódnak a tervezendő rendeltetések: Fiatal Művészek
Alkotóháza, Castrum látogatóközpont, Kerékpáros és evezős szálláshely, Művészeti iskola ,Balkán-ház ,Gyerekkönyvtár, Ökoház és közösségi kert. A
funkciókhoz elhelyezkedésben és méretben illeszkedő helyszín kiválasztása is a feladat része lesz a félév elején. A félév során a hallgatói-oktatói közösség
működésére is kiemelt hangsúly kerül: közös előadások, félévközi összenézés, széles körű beszélgetések tagolják a tankörök személyes konzultációit. Ezek
az események szándékaink szerint élményszerűvé teszik a közös munkát, és visszajelzést biztosítanak a hallgatók részére.
A fenti funkcionális igényekre a félév során két tantárgyban is keressük a választ: egy gyors, pályázatszerű pavilontervezési gyakorlattal a félév közepén a
Tervezésmódszertan tárgy keretében, valamint jelen tárgy keretei között a témát bőven kifejtő, részletesen átgondolt, nagyobb léptékű, állandó épület
megtervezésével.

Választható feladatok a félév során:
Pályázat (Tervzésmódszertan):





Szabadtéri színpad és információs pont a Lázár cár téren
Piac tető a Bükkös-patak melletti piacra
Castrum-rom védőtető
Olvasópavilon a könyvtár környezetében

Féléves tervfeladatok(Közép 2.):
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Fiatal Művészek Alkotóháza
Castrum látogatóközpont
Kerékpáros és evezős szálláshely
Művészeti iskola
Balkán-ház
Gyerekkönyvtár
Ökoház és közösségi kert

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV

hét

dátum

program
14:15 Nyitóelőadás, közösségek bemutatkozása K ép 250. terem

1.

febr. 14.

(TMT pályázat kiadás Február 17.)
Bejárás: Február 19. szombat

2.

febr. 21.

helyszínelemzés, analízis, feladatválasztás

3.

febr. 28.

előképek elemzése, funkcióséma, konzultáció

4.

márc. 7.

koncepcióterv

5.

márc. 14.

pihenőnap (nincs óra)

márc. 21.

MAKETTEZÉS közös előadás, utána konzultáció

márc. 26.

(szombati munkanap) konzultáció

7.

márc. 28.

vázlattervi hét

8.

ápr. 4.

9.

ápr. 11.

10.

ápr. 18.

Tavaszi szünet / Húsvét

11.

ápr. 25.

kihelyezett óra, piknik: legjobb pályázatok és vázlattervek bemutatása Szentendrén

12.

máj. 2.

konzultáció

13.

máj. 9.

konzultáció

14.

máj. 16.

15.

máj. 27.

6.
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vázlatterv beadás, értékelés
konzultáció
(TMT pályázat beadás április 15.)

Feldolgozási hét (fakultatív konzultáció)
beadás: május 20.
Pótlási hét, pótbeadás

