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Bemutatkozás
A MOME Campus bővítésének tervezésekor az identitás kérdése volt a középpontban: hogyan lehetséges kapcsolódni Moholy-Nagy Lászlóhoz, illetve a
Bauhaushoz. Az épület tervezője, Farkasdy Zoltán eredeti szándéka szerint az
épületképlet B-A-C sorban alakult volna. Ezt a koncepciót folytatva az épületek
kelet–nyugati irányú tengelyre lettek felfűzve. Az együttes központjában lévő
’GROUND’ épületrész a campus szíve, ami a külső és belső terek metszéspontjában található.
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Laudáció
A MOME campus fejlesztésekor minden feltétel rendelkezésre állt ahhoz, hogy magas színvonalú építészet jöjjön létre: nagyvonalú megbízó
előretekintő vízióval, a tervezők kiválasztásának
demokratikus módszere nyílt tervpályázati versennyel, és a megvalósításhoz szükséges anyagi
forrás.
A campuson álló oktatási épületeket Farkasdy
Zoltán tervezte 1954-ben. A szocreál főépület melletti másik oktatási szárny helyén ma
a MOME Base új épülete áll. Az eredeti szándék
szerint a főépület túloldalán egy harmadik ház is
épült volna, de ez akkor nem valósult meg, most
a MOME Up új épülete került ide. A tervezők az
azonos koordinátarendszerre szerkesztett épületegyüttest egy föld alatti utcára fűzték fel, a teljes
campus közlekedőrendszerének csomópontjában

pedig létrehozták a „MOME szívét”, a Groundot,
amelynek föld alól kikacsintó terei válhatnak az
egyetem lüktető központjává.
Az új épületek vállaltan heterogén megjelenésűek, és mindegyik épület sajátos belső világgal
rendelkezik. Ezzel együtt számos építészeti gesztus szervezi egységgé őket. A főépület törtfehér
színe és a portikusz oszlopainak vertikális ritmusa visszaköszönnek az új épületek megjelenésében is, természetesen kortárs eszközök felhasználásával. Az épületbelsőkben a szokatlan
átlátások hoznak létre hasonló téri helyzeteket.
A bátor beavatkozások és a nagyvonalú építészet eredményeként a célkitűzésként jelzett új
MOME-identitás megteremtése, és egy nyitottabb oktatási struktúra létrehozása is megvalósulni látszik.
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