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Bemutatkozás
Az elképzelés felveszi a környéket jellemző vérfrissítés-hullám rit-

musát. A galéria két fő tengelyre épülő, három fő traktusból álló ho-
mogén felületek együttese. A szintkülönbségeket finoman eltörli az 
öntött betonlejtő, a fényt a Barrisol-mennyezet és a kiszolgáló szere-
pet betöltő fehér falak nyújtják. Az ülőfelületként használható üveg-
portál kapcsolatot teremt a kint és a bent között. Az egyedi bútorok 
és mozdítható elemek szerves részét képezik a nagyvonalú térnek.
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Laudáció

A galéria különleges elgondolása a XII. 
kerületi Önkormányzat és a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem Építészeti Intézete 
közt évek óta zajló együttműködés gyü-
mölcseként jött létre: az Önkormányzat 
által felvetett valós társadalmi–építészeti 
problémákra a hallgatók multidiszcipliná-
ris mentorált csapatai dolgoznak ki vála-
szokat az Árkay-díj pályázat keretei közt. 
A Hegyvidék Galéria az első megvalósult 
kulturális létesítmény, amelynek építésze-
ti–belsőépítészeti koncepciója ily módon 
született meg, bizonyítva, hogy a modell 
életképes értékteremtő megoldást kínál  
a város számára. A végeredmény egy le-
tisztult, funkciójára alkalmas kitűnő tér, 
kortárs felfogásban. A portál sugározza  

a funkciót, és épp arányosan hívja fel ma-
gára a figyelmet. A kiemelő és a szórt fé-
nyek jó arányban keverednek, a világítás 
így példaszerűen semleges a hófehér tér-
ben, mégis kitűnően látja el feladatát, a mű-
tárgyak helyzetbe hozását.A belső térben 
szokatlan a megoldás, hogy a padló nem 
sík és nem vízszintes. Ez bátor és innovatív 
gondolat, az összevont korábbi terek eltérő 
padlóit az ifjú tervező csapat egyetlen hul-
lámzó felületként fogalmazta újra, egyfaj-
ta topografikus „hegyvidéki” felületté, mely 
meghökkentően újszerű módon szolgálja 
a látogató taktilis érzékelését és a tér in-
tegritását. Mindezt csiszolt beton kivitel-
ben, amely anyagválasztás kitűnően illik  
a koncepcióhoz.
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