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A forma- és funkcióképlet A forma- és funkcióképlet 
Míg a funkció közvetlenül hat a kialakuló formára, addig a forma is közvetlenül hat a kialakuló funkcióra. Ha ezt a személetet elfogadjuk, 
akkor a rajzi dokumentációkban megjelenő metszet, homlokzat, alaprajz csupán a tervezés következményeként kialakuló rajzsorozat, a 
hagyományos terminológiát, metódust használó építészeti tervezéssel szemben. 
Tehát a képlet csakis a formaképlet és funkcióképlet egymást képletté alakító, szorosan egymást transzformáló tulajdonságai 
következtében alakulhat ki, és az általa létrejövő mű így válhat kortárs alkotássá.
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A képlet részletei A képlet részletei 
Az elképzelt koncepció a térben fizikailag, is megtestesüljön, érinthetőek és a valós térben is megtapasztalhatók legyenek felületei, 
dimenziói kiteljesedjenek, és fizikai méretei az emberek számára érzékelhetőek, megélhetőek legyenek, elengedhetetlen a vonalak-
ból kiváló, szerkezeti tartalommal „telített” építészeti elemek, épületrészek megkonstruálása. Az elérni kívánt eredmény és összhang 
megvalósítása érdekében a sztenderdizált szerkezeti és rétegrendi megoldások alapkövetelmények. Az újszerű, a koncepciót és a 
gondolatiságot leginkább megerősítő megoldások ezek fölött állnak vagy fölöttük kell, hogy álljanak. 
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Mozgás és mozgathatóság, mint alkotórészMozgás és mozgathatóság, mint alkotórész

Ha a belső tér funkcióinak kielégítése vagy a variábilitás az elsődleges célunk, úgy hogy ezzel szintézisben tartsuk, a praktikum felett 
álló, fény-árnyék hatásokra épülő, megrendezett látványt biztosító szabad alkotást és építészeti értékteremtést, akkor az 
épületelemek mozgathatósága új dimenziókat nyithat számukra. A tradíciókból átemelhető és átértelmezhető épületelemek és 
anyagok – megvizsgálva az új környezeti elhelyezhetőségeiket – új, mai és felelős adaptációja széles perspektívát nyithat korunk 
építészei számára. A mozgás és mozgathatóság, mint építészeti alkotórész új építészeti dimenziókat jelent azon építészek számára, 
akik hisznek a tradíciók alapelveiben, egyben nyitottak a jövőbe mutató megoldások iránt, ezzel deklarálva építészeti hitelességüket.
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A fény és árnyék új építészeti dimenziójaA fény és árnyék új építészeti dimenziója

A számítástechnika, mobil egységek egymás közötti kommunikációjának rohamos fejlődése, az épületautomatizálás és vezérléstecnika 
(intelligens épületek és lakások) rohamos fejlődése láttán, a kísérletező izgalmas, felfedezetlen alkotói útkeresésekhez újabb 
határtalan lehetőségek kínálkoznak. Az építészetben ősidők óta megjelenő természetes fény tudatos használata mellett a mesterséges 
fény a művészi önkifejezés számtalan lehetőségét biztosítja, hiteles építészeti törekvéseink újabb építészeti rétege vagy önálló 
egységeként. 
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Anyag, struktúra és szín, mint a koncepciót erősítő tényezőAnyag, struktúra és szín, mint a koncepciót erősítő tényező

Míg a nagyléptékű ingatlanfejlesztések külső burkolati struktúrái általában homlokzati bőrként függetleníthetőek a tartószerkezet 
dominanciáitól, addig a kisebb léptékű építészeti alkotások  szakmai konszenzusa – nem minden esetben ugyan – az adekvát 
forma, anyag és struktúra hármasának köszönheti szakmai hitelességét. Nagy szükség van az anyagok, struktúrák és színek 
tudatos megválasztására és alkalmazására, hogy az építészeti gondolatban megfogalmazott képlet az építészeti részleteken át, 
az anyagstruktúrákkal kiegészülve teljesíteni tudják építészeti küldetésünk használati és esztétikai igényre vonatkozó elvárásait.
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Integráció, konfrontáció, szimbiózis az elemek közöttIntegráció, konfrontáció, szimbiózis az elemek között

Örök kétely melyik szolgálja a megteremtett funkciókon felül méltóképpen az elérni kívánt reprezentációt, azt alaprajzi és 
magassági értelemben rendezőelvként működő raszter rendszer vagy egy szabad szellemben definiált, főirányoktól és raszterektől 
független szabad tér és tömegformálás. Egyik városszerkezeti kontextusban megvalósuló unalmas ortogonális hálórendszerre épített 
izgalmas téralakítás, vagy az extravagáns, főirányoktól független térformálás rossz városszerkezeti kontaktációja. 

Ma  olykor egymásnak feszülő két főirányban is az organikus, nemzeti tradíciókra épülő és onnan táplálkozó és a nemzetközi 
építészeti áramlatok fősodrásának megfelelő, erősen funkcionalista modern, posztmodern, dekonstruktivista, folding, biomorf 
építészet sokszínűsége figyelhető meg.

A főirányokat és áramlatokat figyelembe vevő, igazán kimagasló építészeti művekben tetten érhető az alkotói fegyelem szülte, 
raszterhálókba zárt ortogonalitás és a kötetlenebb, felszabadult vonalvezetéssel kialakított építészeti művek szerencsés kölcsönhatása.
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Érzékeny szenzorokon szintetizált egyéni alkotói magatartás,
a nemzetközi építészeti áramlatok és nemzeti specifikumok
mértéktartó képviselete adhat hosszú távon kikezdhetetlen,

egyéni alkotói attitűdöt és teheti az épületet
évtizedeken átívelve értéktartóvá
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