
T É Z I S F Ü Z E T
L E P S É N Y I  Á K O S



A változások jelen léptéke, dimenziója és

összetettsége mellett nem mehetünk el

egyszerűen, nem csinálhatunk úgy, mintha nem

léteznének. Minden változik-átalakul, a politika, a

kapitalizmus, a környezettudat. Új problémák elé

nézünk, mint például az öregedés kihívásai, a

kétsebességű világ, a társadalmi szegregáció, a

technikai fejlődés kihívásai. A változás

feszültséggel jár, engedjük ki a szellemet a

palackból, úgy, hogy közben a kezünk a kupakon

van. Mit jelent ez az építészetben? Az építészet is

átalakul, itt is feszültség van a meglévő

struktúrák és az azokat érintő változások között.

Az épített környezet átalakulása követi a

változásokat, mint ahogy mindig is tette. A

lényeg, hogy átalakulni az tud ami van, a meglévő

épített környezet. Ez az egyik kiinduló pont, a

másik pedig az építészet felé támasztott mai

igények.

1. TÉZIS

Van egy régi korpuszunk, városunk, épületünk,

amit egy más kor más szükségleteire hoztak létre,

azaz az akkori fiziológiának megfelelően. Ez

erkölcsileg (mert a szükséglet megváltozott) - és

némelyik közülük fizikailag is - elavult. De a

meglévő épületek lehetőségeket rejtenek

magukban, azért mert értéket képviselnek. Ezzel

szemben vannak új igények-szükségletek

melyeket ki kell elégíteni. Van olyan megoldás

amikor kulturálisan, múltbeli identitásból,

környezetből, stb. nem veszítünk, mivel az új

fiziológiát tudjuk optimálisan a régi korpuszban

működtetni.

2. TÉZIS



A legjobb védelem a használat. Mint minden

épület akkor hasznosul, akkor tölti be szerepét ha

használják, ha ellátja feladatát, aminek

kiszolgálására épült. A már nem használt

épületek újrahasználatát - reuse - segítő módszer

az aktualizáció. Ne cseréljünk ki épületeket ha

még használhatóvá tehetők - recycling - ésszerű

keretek között. Az épületek folyamatos

használata, állagának megóvása közvetlen és

fontos eszköze a fenntartható fejlődés

biztosításának. Ha nem bontunk és utána

építünk, hanem átértelmezünk, meglévő

szerkezeteket használunk tovább, ezeket

hasznosítjuk újra lépéseket teszünk környezetünk

- épített és természeti- megóvása, felértékelése

irányába.

3. TÉZIS

Az aktualizációnak mindig a kornak megfelelő

építészeti eszközökkel kell történnie a hitelesség

megőrzése érdekében, és a legújabb

elvárásoknak kell megfelelnie az épületnek. A

feladat és az eredmény szépsége a „régi és új”

közötti kapcsolat kialakításában rejlik, itt

mutatkozik meg a koncepció, az építész

hozzáállása.

4. TÉZIS
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