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bemutatkozás
„Amit lehet, használj fel újra, ne burkolj, ne fess semmit csak azért, hogy szép
legyen!” – vallják a Bánáti + Hartvig Építész Iroda alapító építészei. Ennek szellemében, a körforgásos építészet irányelveit alapul véve újították fel új irodaépületüket. A feltárult felületek bontott állapotukban maradtak: a betongerendák nem kaptak borítást, a téglafalakra nem került festék. Ez a gesztus követi
a fenntartható építészet elveit, betekintést enged az épület történetébe, karakteres esztétikát teremt.

laudáció
A nívós, sallangoktól mentes, csak a funkcionális működésre és a rehabilitációban rejlő közösségformáló erőre egyaránt példa a Fehérvári
út belső szakaszán található épület, amely egy
százforintos boltból lett a pinceszintet és a tetőteraszt is hasznosító irodai nyugalomsziget. Az
áthelyezett bejárattal, a transzparens és a működést a járókelők számára is láttató üvegablakokkal, a pinceszinti közösségi terekkel, tárgyalókkal
és makettezővel egy olyan munkatér jött létre,
amely nagyban segíti a csapatműködést, és egyfajta skandináv életérzést, otthonosságot, harmóniát közvetít az épület használói felé. A lépcsőház
miatt kibontott, és azt naturalisztikusan megmutató vasbeton födém, a beépített kezeletlen nyers-
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acél tartópillérek, a mennyezeti szigetelést és gépészetet is megmutató belső tér, a tárgyalófalként
újrahasznosított homlokzati üvegportál nem az
olcsóságról, hanem az egyszerűségről, puritanizmusról, építészeti szépről szól. Az iroda megjelenése a területen felfelé húzza azt a környezetet,
amely az utóbbi néhány évtizedben inkább lefelé tartott. Az épület átértelmezése rengeteget
megmutat abból az eszközkészletből, amelyet a
meglévő, eredendően nem túl nívós épületek értő
rekonstrukciójával az építészek el tudnak érni. Ez
sok esetben – így most is – sokkal többet képes
hozzátenni a társadalmi jóhoz, mintha teljesen
tiszta lapról kezdenénk az építést.
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