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A tereket a használat karaktere mentén különböztetjük meg. Az (1) „áthaladás vagy közlekedés” terei,
(2) a pillanatnyi megállás terei, azaz a „megállók”, valamint a (3) „megérkezés” terei. Ezeket a
karaktereket bútorozásban, anyaghasználatban, valamint a bekerülő elemek karakterjegyeiben
tesszük változatossá.
A közlekedés terei a folyosók, lépcsők, és közlekedők, valamint a megállókkal tarkított Tanulási táj.
Ezekben nincsenek bútorok vagy akadályok. A pillanatnyi megállások terei az információs pultok, a
közlekedők mentén elhelyezett rövid pihenő pontok, mosdók, vagy bejáratok. Ezeknek a bútorai
architektonikus elemek, az épített tér részei, melyek a burkolatból, falakból eredeztetettek. Ezek a
pihenő pontok háttámla nélküliek, rövid megállásra késztetnek, rövid beszélgetésekre,
találkozásokra adnak lehetőséget.

ITK TORONY
-1. pinceszinti alaprajz 1:500
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földszinti alaprajz 1:500

ITK TORONY
1. emeleti alaprajz 1:500
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2. emeleti alaprajz 1:500
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3. emeleti alaprajz 1:500

ITK TORONY
4. emeleti alaprajz 1:500

ITK TORONY
5. emeleti alaprajz 1:500

BRÓDY SÁNDOR UTCA - utcakép 1:250

MÚZEUM UTCA - utcakép 1:250

A megérkezés terei azok a tanulási terek, előadók, könyvtár, büfé, vagy a munka terei, melyek
bár használatukban és formáltságukban különösen sokszínűek, az elmélyültebb tudás
megszerzésére, tudás átadására vagy ennek a folyamatnak a segítésére jöttek létre. Ezeken a
helyeken használjuk a háttámlás bútorokat, testközelisége miatt jórészt fa anyaghasználattal.
A Tanulási táj tömbjeit a téglafelületek különbözőségével finoman identifikáltuk. A tégla
mindamellett, hogy időtállóságával és tradíciójával biztonságot sugall, a téglakötés rendkívül
változatos képet is kirajzolhat. A közlekedő terekben használt terrazzo burkolat is időtlensége és
változatos színhasználati lehetőségei miatt került a palettára. Az öntött burkolat egyedi
dilatációs csíkokkal kialakított terülőmintával készül. Az Artéria fantázianevet kapott fő
közlekedési útvonalak pedig karakteres magenta/bíbor színt kapnak, melyet szintén
terrazzoként képzelünk el.
A világítás és a burkolatok is, hasonlóan a bútorokhoz, karakterükkel finoman utalnak a tér vagy
térrészlet jellegére. A pillanatnyi megállás vagy megállás tereiben függesztett lámpa testek, míg
a közlekedő tereiben a sorolt mélysugárzók biztosítják a világítást.

ANYAG- ÉS TÁRGYHASZNÁLAT

TERRAZZO burkolat
egyedi dilatációs mintával

Pontszerű megvilágítás -
a "MEGÁLLÓKBAN" vagy

"MEGÉRKEZÉSEKBEN"

Megvilágítás raportált
mintával a "KÖZLEKEDŐ"

terekben

TANULÁSI TÁJ
falstruktúrák téglábólEgyedi fa álmennyezet
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SZENTKIRÁLYI UTCA - utcakép  1:250


