
Tér koncepció
Két szobor tervemmel közösség- és az új egyetemi épület identitás-építésére törekedtem. Melyek azt célozzák meg, hogy az újonnan kialakuló közlekedő terek arcu-
latát kialakító objektumoknak adjon helyet, melyek egyidejűleg támogatják az új közterület élettel való benépesítését. Posztamens helyett tér- és közösség szervező 
ülő padokat terveztem, melyek még inkább emberközelivé, interaktívvá teszik a műtárgyat. Az épített környezettel és az épület használóival kommunikáló szobrokat 
próbáltam tervezni, így munkámhoz mindkét esetben építészeket vontam be társként, hogy elszigetelt objektum helyett, komplex térszervező elemek jöhessenek létre. 
A tervezett szobor, a műtárgy és járókelők közti demokratikus kapcsolaton alapul, a közelség, kézzelfoghatóság érzésén, az átélt, megtapasztalható élményén keresztül 
nyújt modern városi élményt.

Szobor koncepció
A munkáimban megjelenő formavilág bioamorf, az organikus és a geometrikus elemek keveredéséből kialakuló forma, mely hordozza mind a két forma-elmélet jelleg-
zetességeit. A szobrok hangsúlyosan nyitottak, a dinamika és légiesség jellemzi őket a tömeg egyensúlyának a játéka. Az alapgondolat az egyenes vonal és annak térbeli 
horizontális kiterjedéséből induló sík, két párhuzamos forma ritmusszerű fejlődése által fokozatos térformává alakítása, melyben a síkvonalak állandó mozgásukkal, 
kifordított felületeikkel fokozatosan teremtik meg a térbeliséget.
A zárt síkfelület megvágása majd megcsavarodása által kialakuló hullámzó formák megnyitják a zárt síkot és kilépnek a térbe. Néhány ponton metszik, vagy csak érint-
keznek egymással, majd ismét egymás mellet haladva, elhalnak a kiinduló lapos síkban. A kezdeti finom vonalvezetést, a lassan mozgó és fejlődő elnyújtott formákat, 
fokozatosan felváltják a hektikusabb mozgási vonalak melyek elérve a csúcspontot, ismét visszatérnek egyfajta nyugalmi állapotba.



Szobor műszaki leírás
A szobor alapanyaga öntött alumínium mely a látványterven is látható felületen tükör polírozásig lenne felcsiszolva. Más felületeken a nyers öntvényt szálhúzott  
felületig dolgoznánk meg. Az időjárási viszonyok valamint a szabadtéri oxidáció miatt hogy a tükör felület ne veszítsen fényéből egy felületzáró lakk réteget kapna 
mely UV és víz álló. A stabil elhelyezés érdekében azon a két ponton ahol a szobor támaszkodik betonba öntött hegesztett vasakkal rögzítenénk egyik ponton a földbe 
alapozva a másik ponton az ülőfelület betonmagjához rögzítve. Az anyag tisztítást vagy egyéb karbantartást nem igényel.



Ülőfelület műszaki leírás
Az ékalakú ülőfelület alapmagja vasbeton, melyre a látszó részeken nagyméretű kicsit érdesített felületű hófehér gress lap burkolat kerülne a hézagoknál megfelelő 
színű fugázó cementel kitöltve. A burkolat tél- és időjárásálló valamint a megfelelő ragaszóval lerakott lapok vandálbiztosak. A felületet javasolt évenként egyszer 
takarítani, egyéb karbantatást nem igényel.


