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Helyszínválasztás

A kiállítótér helyszínéül a budapesti
városháza befejezetlen tömbjének
Kiskörút felőli kiegészítését javasoljuk.
A régóta rendezetlen terület központi
fekvése, jó megközelíthetősége
megalapozza a galéria funkció
elhelyezését, a tervezett épület léptéke
és viselkedése pedig egyszerű
mozdulatokkal szervezi rendbe a
hosszú ideje magára hagyott területet.

A megjelölt terület összhangban van a
művész önképével - a ‘napút
legnagyobb festőjének’ hazai
bemutatásával. Csontváry maga is
budapesti helyszínt vizionált
kiállításának: a hadiárvák és rokkantak
javára létrehozandó kiállításnak. Az
Invalidusok egykori ispotály épületéhez
kapcsolódó helyszín és a hajdan
tervezett kiállítás célja erős szellemi
átfedésével erősíti a helyszínválasztást.

Telepítés

A tervezett tömeg a Kiskörúttal
párhuzamosan, visszahúzott térfalként
zárja le a Madách-házakkal szemben
kialakult térbővületet, megtartva annak
városi jellegét. A lábakra állított épület
így finoman elválasztja a városháza
belső, félprivát udvarát és a nyílt városi
teret. Az épület követi a fák és a Merlin
Színház által meghatározott vonalat,
lábakra állítása pedig hozzáférhetővé
teszi a területen keresztül futó
középkori városfalat. Így a környezet
jelenlegi értékeinek megtartásával hoz
létre új minőséget a terek
tagolásában.

Tömegformálás - térhasználat

A kiállítóteret boltozott tér emeli el a
térszinttől, így kialakítva egy kültéri
fedett-nyitott rendezvényteret, mely
szűrőként választja el a városháza
belső udvarát a külső városi tértől. A
felette elhelyezett kiállítótér
egybefüggő téri világát két kubus
tagolja. Az első egy mennyezetről
belógatott zárt doboz, mely kiállító-
előadó helyként szolgál. A második
egy térszintről induló tömb, ami a
szükséges kiszolgáló helyiségeket és
függőleges közlekedőket foglalja
magába.
Ez a két tömeg tagolja a kiállítótér
folytonosságát: a magassági
váltakozások és téri kapcsolatok
változatos, ugyanakkor nyugodt belsőt
teremtenek, mely a kisebb kiállítási
tárgyakat, és a falnyi festményeket
egyaránt képes befogadni.

Funkció

A városi térszinttől elemelt kiállítótér
önmagában izgalmas összhangját
adja térnek és tárlatnak. A
városközponti helyzetben lévő galéria,
túl az idegenforgalom biztosította
látogatottságon, a helyi közönség
számára is vonzó kell legyen. Az
érdeklődés fenntartását színes,
gazdag programkínálattal lehet elérni.
Változatosabb élményt nyújt a ház, ha
nem az egész Csontváry életművet
mutatja be egyszerre, hanem a
gyűjteményt folyamatosan
körbejáratva, annak mindig egy-egy
szegmensére fókuszál. Így a többi
alkotás - időszakos kiállításokon -
látogathatja az ország távoli városait.

A kiállítótér terei tagoltak és tovább is
tagolhatók - ezzel ideális helyszín
biztosítható művészeti előadások és
egyéb kulturális események számára.
Izgalmas eseménysorozat lehet
például Csontváry művészetének
kortárs alkotókkal való összevetése.

A bejárati tömb tetején elhelyezett
kávézó galéria nem csak az egyszeri
látogatók számára lehet vonzó és
inspiráló pihenő tér. A változatos
programkínálat törzsközönséget
verbuválhat.
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