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Bemutatkozás
A Ligeti-műteremépület felújítása nemzeti értékeink megőrzését és új értékek
teremtését is szolgálja. A ház karakterének, épített értékeinek, térrendszerének
és jellegzetes elemeinek megóvása, még inkább az eredeti építő szándék ma is
érezhető hangulatának és hangsúlyainak kiemelése volt a fő cél, méghozzá úgy,
hogy a továbbépítés által élő egységgé váljék a kompozícióban múlt és jelen
kohéziója.

Laudáció
A műteremház a századforduló magas presztízsű útvonalán, a Stefánián, Ligeti Miklós szobrászművész számára épült 1904-ben. Építészei
Jámbor Lajos és Bálint Zoltán voltak. Az épület
a II. világháború után Kisfaludi Strobl Zsigmond,
a Gellért-hegyi Szabadság-szobor alkotóművészeként ismert szobrász műtermeként szolgált. Az
épület sorsa az elmúlt évtizedekben a sajnálatosan közismert módon alakult: állapota leromlott,
toldalékok éktelenítették, eredeti architektúrája
sérült. Helyreállítása a Polgári Magyarországért
Alapítvány székházaként történt meg a közelmúltban.
Az eredeti épület visszafogott szecessziós kialakításában leginkább a hangsúlyos tetőalakítás,
a pártázatos-pergolás tetőterasz és a nagymére-

tű műteremablakok érvényesültek, szinte premodern egyszerűséggel. A helyreállítás során a
tervező az épület fő elemeit tiszteletben tartotta.
A terasz szintjének megváltoztatásával, a hátsó
és oldalsó homlokzat kiegészítésével az emeleten
újabb hasznos területeket alakított ki. A nagyméretű műteremablak az eredeti kialakítás szerint is
különös módon metsződött össze a terasszal, ez a
motívum most még hangsúlyosabbá vált: az egykori műteremtér sajátos térkialakítást, a terasz
karakteres tömegalakítású motívumot kapott.
A belső tér, amelyet a gondosan megőrzött és
helyreállított falépcső ural, az alapítvány székházaként, irodaházként szolgál. Példaértékű a kortárs tájépítészeti eszközökkel, mégis az épülettel
teljes összhangban kialakított kert.

Építész felelős tervező:
Zombor Gábor DLA

Statikus tervező:
Baratta Egon

Tájépítész tervező:
Gyüre Borbála, Lád Gergely

Építész társtervező:
Juhász Balázs

Épületszerkezeti szaktervező:
Dr. Dobszay Gergely

Tűzvédelmi tervező:
Dr. Takács Lajos

Építész munkatársak:
Csík Zsolt, Lality Áron

Gépész tervező:
Jerkó Anikó, Zöhls András

Akadálymentes tervező:
Kormányos Anna

Építész asszisztens:
Zsupos Zoltán

Elektromos tervező:
Incze Sándor

