BUDAPEST BOX

A pavilonok szerkezete alkalmas arra, hogy
egy minimum és egy maximum érték között
különböző eladói felületeket alakítsunk ki.

A rendszer összeállíthatóságának szabadsági foka nagy,
az ortogonális rendtől a random elhelyezésen át, akár
ívesen is formálható.

Kialakításoktól függően karakteres városi terek
alakulnak ki a pavilonok között.

BPBOX68626

BUDAPEST BOX

BPBOX68626

AD UTCA

mosdók

HARMINC

hűtőautók
hulladékgy.

iroda

raktár
öltöző

mosdók

személyzeti
mosdók
takarítók
biztonsági őr

színpad

játszóház

pavilonok az Óriáskerékről nézve

Városmarketing
TT

RO

DO

Márkaértéket képviselő események városi léptékben is jelentős tartalmi tulajdonságokkal és formai elemekkel kell rendelkezzenek. Ez a terv
a budapesti vásárok épített környezetének megújítására ad javaslatot olyan módon, hogy a fényt (a kiemelés eszközét) és a kombinatorikát
egységes koncepció mentén, építészeti léptékben kezeli.
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Ez a léptékváltás teszi lehetővé azt, hogy a vásár, hívogató megjelenésével, része legyen a fő budapesti látványosságoknak évszaktól és
tematikától függetlenül.

CA

UT

vendéglátó
pavilonok

kereskedelmi
pavilonok
(60 db)

A

TC

4 m2

DE

E

ER

F
ÁK

U
NC

Nappali fények - a mintázat esztétikája

Gourmet fesztivál - kisebb-nagyobb teresedések

6 m2
8 m2
12 m2

karácsonyfa

körhinta
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helyszínrajz m=1:500

Éjjeli fények - fényfestés

Karácsonyi vásár - ortogonális rend

A fény

A kombinatorika kérdése

A rendszer

A vásárok esetében talán a leginkább meghatározó és kedvelt napszak a késő délután és az este, amikor fontos a pavilonok és azok környezetének
megvilágítása. Különösen fontos ez a karácsonyi (mint az egyik legfontosabb) vásár esetében, amely időszak alapjában véve erősen kötődik a
fényhez (betlehemi csillag, gyertyafény, karácsonyi izzók, utcák és városrészek kivilágítása).

A terv, amellett, hogy teljes mértékben kielégíti a kiírás által felvázolt igényeket, nem
ad lehetőséget az eddigi gyakorlatnak megfelelő, véges számú elemek variációjával,
osztásával és sorolásával kapott pavilonrendszer kialakítására. Véleményünk szerint ez
vezetett a mostani csináld magad hangulatú állapotokhoz.

A karácsonyi vásároknál tapasztalható áldatlan vizuális állapotok nemcsak az össze-vissza barkácsolt fa pavilonok elburjánzott szövetének
következményei, hanem a koncepciómentes, néhol már giccsbe hajló fényinstallációké is. E két problémát együtt kezelve tervünk arra ad javaslatot,
hogy a pavilonok mint fényforrások, világítótestek határozzanak meg egy olyan tartalmat és formanyelvet, amely a budapesti karácsonyi vásárok
egyedi névjegye lehet bel- és külföldön egyaránt.

Egy olyan szerkezetre van szükség, amely máshonnan közelíti meg ezt a kérdést, és
keretek közé szabja az utólagos alakíthatóságot (barkácsolást).

Az alapmodul, egy könnyűszerkezetes, zárt állapotban lévő harmonikaszerkezet,
origami hajtású üvegszálas teflon membránnal van burkolva, amely a különböző
pavilonméreteknél (4-6-8-12 m2) különböző képet mutat. Nappal ezek az elemek
különböző mintasűrűségű, letisztult formavilágú design tárgyakként viselkednek.
Az egyedülálló elemeknél nappali fényben kiemelődik a hajtogatás mintázatának
szépsége, a szövetként összetolt elemek pedig a sűrűségek változásával adnak
meghatározó esztétikai élményt. Esti kivilágításban a hajtási felületeken eltérő
módon törik meg a fény, és mivel az egyes elemek is hatással vannak egymásra, a
fényelési lehetőségek száma szinte végtelen.

A pavilonok világító lampionerdőként jelennek meg a városi térben sötétedés után.

A lampionok (harmonikák) szerkezete alkalmas arra, hogy egy minimum és egy
maximum érték között különböző - akár végtelen számú és formájú - eladói
felületeket alakítsunk ki. Ezt az önmagából építkező struktúrát, méretre szabott
kiegészítő elemekkel, a kívánt eladói igényekhez lehet igazítani úgy, hogy közben a
rendszerszintű megjelenés a tervezett erős karakterként maradjon meg.

A teljes rendszer összeállíthatóságának szabadsági foka szintén nagy: az ortogonális
rendtől a random elhelyezésen túl (megfelelő kiegészítő elemekkel) akár ívesen is
formálható. Ezen kialakításoktól függően az eddigi homogén helyett heterogén,
karakteres városi terek alakulnak ki az egyes darabok között.
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egyszerűen, gyorsan össze- és szétszerelhető
kompakt formában szállítható, tárolható részek

költségbecslés 1db 6m -es pavilon esetében:
2

43 m2 PTFE teflon bevonatú membrán x 5100 huf / m2			
60 fm alu. keret + 15 fm merevítő szerkezet x 2200 huf / fm		
21 m2 bükk, rétegelt, kezelt falemez asztalosszerkezet x 3000 huf / m2
egyéb szerkezetek: csomópontképző sín és gumiprofilok, csavarok
zárszerkezetek, teleszkópos előtetőnyitó, led-világítás		

220e huf
165e huf
63e huf
150e huf

összesen egy pavilon anyagköltsége:						

598e huf

=
6 m2 pavilon esetében
a PTFE teflon bevonatú membrán tulajdonságai:
+ napközben egységes fehér megjelenés
+ nyomtatható felület
+ este gazdaságos, színes LED-világítás

+
50 x 230 x 290 cm lapra összecsukható
harmonika pavilonmembrán

100 x 241 x 134 cm fa dobozba
pakolható installációs eszközök
+ a belső polc, aljzat elemek és LED-világítás
a pult dobozába bepakolható, szállítható
+ lehetőséget ad bizonyos keretek között
az eladói igények szerinti alakításra

+ nem ad lehetőséget a barkácsolásra
+ jó árnyékoló, hővisszaverő
+ UV-álló, tartós anyag (évtizedek az élettartama)
+ újrahasznosítható

bérlői igények szerint szabadon variálható polc
felhajtható
ülőke
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