






----- Original Message -----  

From: Gönczi Orsolya 

To: Karácsony Kft. … 

Cc: … 

Sent: Wednesday, April 04, 2007 9:16 AM 

Subject: Re: játék 

 

 

Sziasztok 

Én lehet hogy valamiből kimaradtam a múlt héten... 

Arra még emlékszem, hogy kettővel ezelőtt beszéltünk olyanról, hogy egy rajzot rajzolunk közösen 

mindig bele-bele rajzolva. DE vannak azóta pontosabb játékszabályok? ÉS született valami rajz már? 

Vagy nekem kellene elkezdenem mint a névsor elején állónak. Ez esetben kérek időt...[vagy nevet 

változtatok, mondjuk Orsira] 

  

szóval hogy is lesz ez? 

  

Orsi 

  

Az én verzióm szerint (bár lehet, hogy ez túlzás) mindenki elindít egy saját tervet, melyet tovább 

küldve (névsor szerint a következőnek) a címzett továbbgondol, és továbbítja az utána 

következőnek, mígnem a feltételezhetően megváltozott, finomodott megoldás vissza nem érkezik 

feladójához. Ez hat terv hat változatát eredményezi - mindösszesen 36 tervfázist, valamennyi 

magába foglalva az időt, a változást. 

talán ennyi lehetne a játékszabály. Nevet változtatni tehát nem érdemes!!!! 

k.t. 

 



Ez egy képek nélküli verzió, valamennyiünk részére - emlékeztetőül! 

Várom a nekem szánt változatokat ( I, II, III, IV, V fázisokat) 

Ugye abban maradtunk, hogy valamennyien elindítjuk saját elképzelésünket a névsorban utánunk következő felé - 

névsor:  Gönczi, Karácsony, Kismarty-Lechner,  Nagy, Szabó, Szövényi  (csak a rend kedvéért) 

Számítunk egymás lelkesítő ötleteire!!! Ugye??? 

mostantól feszülten figyelem a postaládát 

 

Nagy Gyuri köre 

Gyuri gyönyörű helyszínrajzi ötlettel kezd, 

ami váratlanul leegyszerűsödik Rékánál 

Anna sejtelmes színfoltot helyez el Réka rajzán. 

Orsi megmagyarázhatatlan érzékenységgel fordul az eredeti felvetés irányába 

Amit Tamás finomít 

És mindennek Gyuri örül, és összegző rajzokat készít 











Elnézést a hosszú - túlfeszített hallgatásért, de csak a hét végén kaptam újabb tervanyagot, és tegnap még 

hármat. 

Az elsőt küldeném, úgy tudom ez nálam már az ötödik fázisként nyilvántartott tervváltozat. Véletlenül kicsit durván 

nyúltam bele a szép telepítésébe, de már nincs idő újra átrajzolni. Talán így is érdekes lehet a hajdani szerző 

számára 

Jó munkát! 

(Szép lenne, ha legalább ez az egy végigfuthatna - megnézhetnénk az eltérő fázisokat)  

 

Még az előzőhöz (ötödik) egy mondat. A ház valószínüleg rendezvényházként működhetne: a pincében minden, 

ami kiszolgálás (konyha, raktárak, személyzet), egyebütt 2-20 férőhelyes, bérelhető termek, szalonok, szobák. Az 

udvar folyamatos üzem. 
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Amit most küldök, az negyedik fázis? 

A mottója a kapott rajzok alapján: UDVAR   HÁZ 

                                                    UDVARHÁZ 

Ennek megfelelően alakítgattam én is tovább, a földszinten kávéházat, másutt akár lakásokat feltételezve. 

  

Ennyit mára, Neked jó szórakozást holnapra 

üdv: k.t. 



Ezt a kört Réka kezdi,  szép, L alakú beépítést javasol 

Anna úgy gondolja, az L szárait ki kellene könnyíteni. 

Orsi udvarrá zárja az L formát, egészen keskeny szárnyakkal, melyek transzparensek 

Tamás a vékony szárnyaknak keres szerepet, és újabb udvart talál 

Végül Réka szép tervvel zárja a folyamatot 





























Anna köre is érdekes – ő egy torony építését javasolja 

Orsinál a torony kiegészül épületszárnnyal, az együttes csendesebbé válik 

Tamás szerepeket rendel a tömeghez – így íródik tovább a történet 










