ALTERNATIVE - Alternatív Építészet Stúdió / Alternative Architecture Studio
Eplényi Anna PhD / Fábián Gábor DLA / Péterffy Miklós / Sági Gergely / Szabó Dávid DLA
A stúdió elsősorban, de nem kizárólagosan nagyvárosokon kívüli világgal foglalkozik, esetenként
a tervezési és elméleti feladatokat a kultúrtáj léptékéből bontja ki. A tervezési és elméleti
feladatokon keresztül a slow-tech és a smart-tech építészetet, a körforgásos gazdaság építészeti
eszközeit, a zero-waste beavatkozások megvalósíthatóságát vizsgáljuk, melybe bele tartoznak a
revitalizációs feladatok és a kifejezetten alacsony költségű beavatkozások is. Az alternatíva az
építészeti eszköztár, az anyaghasználat, a beavatkozás léptéke, a célcsoport, azaz a használók
érdekeinek figyelembevétele mellett sokféle szempontot jelenthet – ezt a stúdió adott
feladata/tematikája körvonalazza.

2022. tavaszi félévben a stúdió célterülete az erdélyi Hargita megyében
található Homoród völgye, ezen belül is Homoródszentmárton,
Homoródszentmárton-Bükkfalva és Homoródszentpál falvak lesznek.
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Sós gyógyfürdő, szállás- és rendezvényház az egykori Bíró-Ugron kúria integrálásával

Tervezési feladat:
- A kúria telkén, de új épületben kapna helyet a sós (hidegvízű, lásd még: Kneipp rendszerű) gyógyfürdő és az új (1520 szobás) szállásépület a hozzá tartozó alapvető kiszolgáló funkciókkal. A kúria épületét a komplexumhoz kapcsolódó rendezvény- és
közösségi tér számára alakítanánk ki.
- Mind a fürdő, mind a kapcsoldódó szolgáltatások tekintetében elsősorban olyan megoldások keresésére törekszünk, amelyek
megfelelnek a fenntartható turizmus, a falusi életformát tiszteletben tartó és óvó beavatkozások szempontjainak. Kiemelt célunk,
hogy a helyi sajátosságokat (és adott esetben korlátokat) olyan adottságként kezeljük, amelyek a tervezői kreativitás inspirálóivá
válhatnak és egyedi értéket és karaktert kölcsönöznek az álatlunk létrehozott együttesnek.
- A program mottói a környezettudatosság, helyi értékek, a helyi közösségek, a korszerű és kreatív megoldások.
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A tervezési terület Homoródszentmártonban
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Sós gyógyfürdő, szállás- és rendezvényház az egykori Bíró-Ugron kúria integrálásával

Les Cols, Olot – rcr arquitectes
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Látogatóközpont és kiállítótér a Román Viktor Emlékparkban
Tervezési feladat:
- A ma Homordószentmártonhoz tartozó Bükkfalván a '90-es évek végén alakították ki az azóta is folyamatosan bővülő Román Viktor
emlékparkot. A park ötlete a Homoródszentmártonban 1937-ben született szobrász testvérétől származik és Román Viktor
nagyméretű, zömmel Franciaországban álló köztéri szobrainak a másolatait fogadja be.
- Tervezendő a park teljes tájépítészeti megújítása a szobrok újrapozícionálása mellett, illetve egy olyan új, Román Viktor nemzetközi
tekintélyéhez és alkotómunkája jelentőségéhez méltó új fogadó- és kiállítótér, amely a helyi lehetőségeknek megfelelően állandó
személyzet nélkül is képes üzemelni és feladatát betölteni. A tervezett épületnek így vandálbiztosnak és időtállónak kell lennie,
igazodnia kell a szoborpark karakteréhez és a táj különleges adottságaihoz is. Az épület egy részét alkalmassá kell tenni időszaki
rendezvények, konferenciák befogadására, illetve egy állandóan üzemelő mellékhelyiség-csoportot is ki kell alakítani.
- A program mottói a tájjal való kapcsolat, a tartósság és időtállóság, az autonóm épület és a flexibilis használat

"Egy szobrot teljesen tönkre lehet tenni azzal, hogy rossz helyre állítjuk. A térben való helyéről
van szó, de a ráeső fényről is. Ahhoz, hogy egy szobor a fényt felvegye, az kell, hogy a fény
benne legyen. A fény nem csak a nap fénye. Egy szobornak főleg belső megvilágításra van
szüksége. A fénynek a szoborban kell lennie. Azután ennek harmóniában kell lennie a nappal.
Úgy érzem, hogy egy szobor legjobb helye a napon van, ég és föld között." Román Viktor
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A tervezési terület Homoródszentmártonhoz tartozó Bükkfalván
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Museo La Congiunta, Giornico – Peter Märkli
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Unitárius lelkészek idősotthona és közösségi ház
Tervezési feladat:
- A Homoród mente jellemzően Unitárius terület, amely vallás egyébként is különleges helyet foglal el a hagyományos erdélyi
társadalmi-vallási szövetben és kultúrtörténetben. A homoródszentpáli unitárius templom és lelkészház által közrefogva helyezkedik
el a közösségi ház félig felújított, rossz állapotú, befejezetlen épülete. A felújítás a régi épület értékeit szinte teljesen
megsemmisítette, azonban befejezetlensége miatt a félkész új szerkezetek is folyamatosan romlanak.
- Tervezési feladat egy olyan idősek otthona és hozzá kapcsolódó közösségi tér kialakítása, ahol a nyugalmazott, de szellemileg és
fizikailag is ép és aktív idős unitárius lelkészek számára az egyház lakhatást biztosít, valamint olyan aktív és élő kulturális teret hoz
létre, ahol a lelkészek tudásukat, értékeiket a közösség fiatalabb (nem csak egyházi) tagjaival megoszthatják. A tervezési feladat része
egy 5-8 lakrészből és a hozzá tartozó kiszolgálóegységekből álló apartmanház (vagy házak) és a meglévő, szétdúlt közösségi
ház továbbtervezésével egy közösségi-, oktató és kulturális tér, amely minden és bármely csoport számára nyitott találkozási pontként
szolgál.
- A program mottói a helyi közösség, a társadalmi fenntarthatóság és kultúrális folytonosság és generációk közötti párbeszéd

A tervezési terület Homoródszentpálon
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Sós gyógyfürdő, szállás- és rendezvényház az egykori Bíró-Ugron kúria integrálásával

Idősek otthona, Masans – Peter Zumthor

