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sorolt - és talán még tovább szaporítható - kisebb-nagyobb ellentmondások nem homályo
sÍthatják el a kötet nagyszámú és nehezen elvitatható erényeit. Ha a közeljövőben nem kösz
önt be a humán tudományosság vaskora, okkal feltételezhető: Lengyel András meglátásai 
inspiráló hatást gyakorolnak majd - többek között - a nehézkesen előrehaladó Ignotus-kuta
tásra, illetve - azzal szoros egységben - elősegÍt(het)ik A Hét és a Nyugat közötti sajtó- és 
eszmetörténeti összefüggések feltárását is. (Ismeretes, hogy Ignotus Hugó mindkét folyóirat
nak és szellemi műhelynek meghatározó személyisége volt.) Friss impulzusokat ad(hat)nak 
azoknak az - egyelőre még képlékeny - irodalomtörténészi törekvéseknek, amelyek a Tö
mörkény-oeuvre pozitív újraértékelésére irányulnak (és amelyekre égető szükség van, hi
szen a neves szegedi Író életműve - ha nem is helyi, de országos viszonylatban - a kánon pe
remére sodródott az utóbbi évtizedekben). Biztos filológiai támaszt nyújthatnak a pszicho
analitikus iskola - hagyományosan Ferenczi Sándor nevével fémjelzett - korai magyarorszá
gi recepciójával kapcsolatos közhelyek művelődés- és tudomány történeti alapú revÍziójához 
- és Így tovább. 

Aligha vitatható, hogy az Iroda/om és modernizáció ... mögött példaértékű tudományos tel
jesítmény áll, amelynek volumene még akkor is csodálkozásra késztet, ha tudjuk: a szerző 
hosszabb idő óta nem egyedü!, hanem filológus munkatársak bevonásával végzi el empirikus 
kutatásai jelentős részét. A kötetet az utóbbi évek legizgalmasabb, legsokszínűbb magyar 
irodalom-, eszme- és mentalitástörténeti tárgyú munkái között kell számon tartani. Éppen 
ezért sajnálatos, hogy olvashatóságát ("fogyaszthatóságát") technikai értelemben egy alapve
tő tipográfiai hiba - a betűk apró mérete s a szövegkép ebből fakadó túlzsúfoltsága - jelentő

sen korlátozza. 

MAGYAR PAVILON 
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A lábra kelt híd 
Az idei Építészeti Biennále hívószava: Freespace. 63 résztvevő ország különböző koncepció
ját láthatjuk, más-más megközelítésben. Nem véletlen, hogy mindenütt padokat, ülőpárnákat, 
jógaszőnyeget, ülőalkalmatosságokat találunk, nem csak azért, mert elfáradnak a látogatók. 
Megállásra, beszélgetésre, kommunikációra szólítják fel a nézőket. 

Első utunk a magyar pavilonba vezet. A Kultúrgorilla és a Studio Nomad közös projekt je, 
a Szabadság híd - Új horizontok a városban bemutatja, hogy a Szabadság híd hogyan vált köz
területté, amikor infrastrukturális beruházások miatt lezárták, és azt a városlakók spontán 
módon köztérré tették. Családok piknikeztek, grilleztek, söröztek, jógaórát tartottak. Igazod
va a főkurátori felhíváshoz, a szó szoros értelmében új szabad teret hoztak létre a Pavilon
ban, felépítve egy kilátót, amely a Szabadság hídra hajaz, és eddig meg nem tapasztalt él
ményt, kilátást nyújt a Giardinira az oda látogatóknak. Ez a perspektívaváltás mintha kapcso
lódna a két évvel ezelőtti építészeti biennále alapgondolatához, melynek emlékezetes plakát
ján a híres német archeológus, Maria Reiche egy hétköznapi alumíniumlétrán áll a dél
amerikai sivatagban, és a Nasea-vonalakat tanulmányozza. Most a híd is egyfajta létrává 
avanzsált, új perspektívát, madártávlatot kínálva a nézőknek. A Pavilonban az ismertető 
anyagok mellett hatalmas kivetítőn egy drón felvételei futnak, látjuk a "hídfoglalók" békés 
ünneplését, és úgy látjuk Budapestet, a hidat, a Dunát, ahogy soha eddig. Országimázs film
nek is nevezhetném. Aki ezt a filmet megnézte, ha módja lesz, ellátogat Budapestre. 

A magyar ötlet, mint később kiderült, nem egyedülálló az idei biennálén (brit, osztrák pa
vilonok), de ez nem vesz el semmit a magyar projekt értékéből, sőt, akár azt is mondhatnánk, 
ez a levegőben volt, és a levegőben van, hogy így hozzunk létre szabad tereket, törjünk felfe
le, de nem úgy, hogy hatalmas üveg- és acélsilókat építünk. Nem Magasabbra a tetőt, ácsok 
O. D. Salinger), hanem bontsuk ki a tetőt, bontsuk le határainkat, teremtsünk szabad teret, 
szabad levegőt. 

Az osztrák pavilonban (Thoughts Form Matter) is látványos, kanyargó építménnyel hala
dunk egy kilátó felé, amit a tükörrel borított padló elmélyít, de el is bizonytalanít, mi van fent és 
mi lent. A megduplázott térben a sétány-kilátó elsődleges célja nem a kilátás. Annál inkább az 
Nagy-Britannia pavilonjában. Beszédes a neve, Island, azaz sziget. Belépve a terembe, azt hihet
jük, lakatlan szigetre tévedtünk, üresség fogad, a falakon sincs semmi. Állok és várok, eszembe 
jut a 2012-es kasseli documenta13, ahol a főépületben a szelet állították ki, de itt semmi se mo
zog, és se kép, se hang. Talán lesznek itt rendezvények, de egyelőre kivonultak. Splendid 
isolation. Magyarul még jobban illik a címhez, pompás elszigeteltség. Brexit. Az épületet áll
ványzat veszi körül, azon feljuthatunk a pompás tetőteraszra. A kilátás is pompás, akárcsak az 
igazi angol tea, amit pont négy órától szolgálnak fel a látogatóknak. Tábla figyelmeztet, legyünk 
udvariasak, 15 percnél többet ne időzzünk fent, hogy másnak is jusson hely. Kilépünk idejében. 

, Velence, 2018. 05 . 25. - 2018. 11. 25. 
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Az orosz pavilon, Station Russia, rózsaszín megvilágítása valami édeskés izgalmat ígér. 
A kontraszt hatalmas, az épületben pályaudvarok, hatalmas építmények képei, csomagmeg
őrző, elhagyott bőröndök sokasága fogad. A transzszibériai utazást folyamatosan vetítik egy 
vasúti ablakban, a nyári kánikulában lehűt a havas szibériai táj. Eszembe jut, hogy a Szibéria 
szóhoz mennyi negatív asszociáció társul. és hány hely évtizedekig csak külön igazolvánnyal 
volt megközelíthető. Az egykori csomagmegőrző szekrényekben hagyott tárgyak tulajdono
sairól nem tudjuk, hova tűntek. Mindegyik fachban egy-egy dráma rejtőzik. A kötött pálya 
nem mindig vezetett az áhított szabadsághoz. 

A német pavilonban a korábbi biennálékon falbontást, kerítésépítést láttunk: az Un

building Walls kiállítás cím nem meglepő. Huszonnyolc éve bontották le a berlini falat, ami 
huszonnyolc évig választotta ketté Németországot. Sikerül-e másodszor is lebontani a falat? 
A hajdani NDK előre gyártott fekete beton paneljei belépéskor látszatra áthatolhatatlan falat 
formáznak, de egy lépés oldalra, és a fal átjárható. Ha tovább akarunk jutni, kerülgetnünk kell 
az elemeket. Mintha még mindig nem bontották volna le véglegesen. Nem egyesült teljes 
mértékben a két országrész, a fejekben nem. A falak túloldalán történetek bontakoznak ki, az 
egykori "halálsávról", a német közelmúlt történeimén túlmenően a világszerte határok, falak, 
kerítések mentén élőkről is szól ez a pavilon. A brazil pavilon (Walls of Air) is kapcsolódik 
gondolatiságában a némethez. Azokat a sokszor láthatatlan falakat és határokat vizsgálja, 
amelyek meghatározzák a mai Brazíliát. A falakat borító térképek részleteit távcsővel nézhet
jük meg. A kiállítás nemcsak a brazil területen fellelhető falakat, határokat kérdőjelezi meg, 
hanem az építészet saját határait is a többi diszciplínák vonatkozásában. 

A román pavilon Mnemonics nevű kiállítása nevével is jelez, az emlékezet a fő témája. 
A mi generációnk által jól ismert, lakótelepek árnyékában álló szocialista betonjátszóterek vi
lágát idézik meg. Pingpongasztal. fapados hinta és lábbal hajtós ringlispíl, a szabad tér kon
cepcióját, mint a gyermekkori szabad és felhőtlen játék színterét látjuk. Ezeken a játszótere
ken az úgynevezett kulcsos gyerekek, akik az iskola után már egyedül mehettek haza, itt tar
tózkodtak. Az interaktív pavilon - kvázi játszótér - bejáratánál egy kulcs alakú felhőbe gyűj
tött szavak (imagination, together, timeless, curiosity, free, game, friendship) mutatják az öt
let központi értékeit, személyes történeteket is bemutatva. A mai gyerekek szabadidejükben 
otthon püfölik a számítógép bilIentyűzetét. A kiállítás, az emlékezésen túlmenően, hangsú
lyozza a szabad terek kulturális és társadalmi jelentőségét. 

A holland Work, Body, Leasure pavilonba lépve egy fitneszterem öltözőjében találjuk ma
gunkat. A szekrényajtókat kinyithatjuk, de nem izzadt trikót, sportcipőt, megőrzött értékein
ket vagy tiszta váltóruhát találunk, hanem a fizikai munka elképzelt jövőjét, virtuális ábrázo
lássa!. A munkaethosz és munkafeltételek aktuális változásaira keresik a válaszokat, az egyre 
elhatalmasodó automatizálásra új, építészeti megoldások felvilIantásáva!. Milyen lesz az éle-

I tünk, amikor a munka nagy részét gépek veszik át, hogyan hat ez majd privát és közösségi 
életünkre. Ha valamelyik ajtón belépünk, ott is meglepetés ér. Például találkozhatunk Yoko 
Ono és John Lennon legapróbb részletekig felépített szállodaszobájával, ahol 1969-ben, 
nászút jukon háborúellenes performanszt csináltak. 

A skandináv pavilon Another Generosity installációja a természet és az épített környezet 
viszonyával foglalkozik. A nagyrészt üres térben három hatalmas, vízzel és levegővel töltött, 
lezárt membránszerű buborék szuszog, amelyek hol leeresztenek, hol pedig felfújódnak, 
ahogy hat rájuk a környezet, a körülöttük járkáló emberek, a szén-dioxid szint, a meleg, a 
fény és a zaj . Köldökzsinórok tekerednek ki az ember nagyságú buborékokbó!. Mesterséges 
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élet, jövőbeli bioszféra-rezervátum, új élőlények megjövendölése? Metaforikusan utalva a 
túlélésre, a térfoglalásra. Mintha már a Marson lennénk. 

A finn pavilon az elmét építi. A Mind Building kiállítás izgalmas kérdéseket vet fel, hogy 
vajon a digitális korszakban milyen szerep jut egy most épülő intézménynek, ahol a klasszi
kus könyvtári funkciók mellett mozi, előadótermek, étterem, szauna, műhelyszobák is lesz
nek. Nem csoda, hogy a finn diákok a PISA-teszt éllovasai. 

Az amerikaiak a Dimensions of Citizenships kiállítás ukkal a náluk is most oly aktuális és 
politikailag túlfűtött vitákat is generáló állampolgárság kérdését boncolgatja egészen kis, lo
kális, regionális keretektől kezdve a kozmosz szintjéig. 

A tárgyakkal zsúfolt francia pavilon (Infinite Spaces) akár egy bazár, sőt zsibvásár helye: 
mindent megőrzünk és mindent eladunk (eladhatunk). Régi írógéptől a műfogsorig. Az elha
gyatott ipari épületekbe művészek, start-upok, vállalkozások, szükséglakások galériák köl
töznek. Magyarország is hasonló projektet mutatott be a 2016-os építészeti Biennálén, akti
vátorok címen. A francia pavilon belső térfala a tavalyi francia tárlat koncerttermének bon
tott faanyagából készült, a hulladék-újrahasznosítást ajánló követendő példázat. 

Az ausztrál pavilon Repair című projekt je a biennálé legzöldebb pavilonja díját is elnyer
hetné, ha lenne ilyen. Tízezer növényt ültettek a pavilonba és az épület köré, mobil füves dé
zsákkal, reflektálva az elpusztított környezetre is, jelezve, hogy az építész hogyan lép inter
akcióba a környezetével, legyen az természeti, kulturális vagy szociális. 

Kína többek között egy olyan projektet mutat be Building a Future Countryside címmel, 
amely a digitalizációnak köszönhetően megadja annak a lehetőségét, hogy szakemberek ahe
lyett, hogy negyvenemeletes irodában dolgozzanak a zsúfolt nagyvárosban, egy jól felszerelt 
munkahely esetén a közeli faluban dolgozhatnak. Előfeltétel az infrastruktúra. Ez a falvak új
raélesztésének egyik lehetőségeként is elképzelhető . 

A török pavilonban minden lebeg, az árkádok lepedők, szövetek, egy lélegzetre megmoz
dulnak. Akár egy hajó vitorlái. A kiállítás címe: Vardiya (The Shift). A pavilon workshopok, meg
beszélések és találkozók helye, ahol a folyamatosan változó kiállítási tartalmakkal arra keresik 
a választ: Miért létezik a biennálé? Mit csinál a biennálé? Kik számára létezik a biennále? 

Az indonéz pavilonban (Metropolis) a kifeszített hófehér papírlepel formálta teret látva 
szakrális világban érzem magam, ahol önkéntelenül egy újabb kérdés vetődhet fel: Mi van, ha 
az építészetnek nincs formája és alakja? 

A skótok kollaterális eseményként Happenstance néven a Palazzo Zenobio kertjében ala
kítottak ki egy szabad teret (Living Library of Ideas) , ahol a művészek és az építészek játékos 
kommunikációjára adódik lehetőség. A kertben 60 darab nyugágyat helyeztek el, mindegyik
re egy szó nyomtatva, ezekből a székekből kisebb csoportok alakíthatók, így érdekes szöveg
kombinációk jönnek létre, majd kibővülnek új szavakkal, új látogatókkal, folyamatos a párbe
széd. Júliusban meghívást kaptam a Velencei Nemzetközi Nyári Egyetemre, az előadásokat a 
Palazzo Zenobióban tartották, így figyelemmel kísérhettem a kertben zajló aktív életet is. Az 
egyetem kreatív írás záró felolvasását a kertben tartottuk, a kurzusokon részt vevő képző
művészek jelenlétében. Nem volt elég a 60 nyugágy, de a szavak nem fogytak el. 

A magyar részvételhez kanyarodnék vissza. Címként azt írtam, a lábra kelt híd. Félre ne 
olvassa senki, nem lába kelt a hídnak, nagyon is itt van, és öröm látni, hogy újból lábra kelt. 
Swingtáncosok lepték el a júliusi hétvégén a hidat, táncra perdült. Szabadság híd. Freespace. 
Nem csak Velencében. 
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KÖLÜS LAJOS 

Stay in bed (Maradi az ágyban) 
Törekvés, ambíció és nagylelkűség jellemzi az idei építészeti biennálét. Nem zárja le a vitát, 
hogy mi is az építészet, nyitva hagyja a kérdést, ezzel nyitott marad a szabad (kortárs) tér fo
galma is, sőt néha az a benyomásom, hogy ízlések divat ját, bemutatóját látom. A helyek, ami
ket szeretsz, beleolvadnak a tudattalanba - mondja McNamara főkurátor. 

A holland pavilon nosztalgiázik (Work, Body, Leisure), vissza az időben, vissza az ágyba, 
nem is akárkinek az ágyába. A Beatles korába, Yoko Ono és John Lennon ágyába. És növeszd 
a hajad! Az ész a fontos nem a haj (Illés, 1969), jut eszembe a régi sláger. A zsűri nem méltá
nyolta a nosztalgiát (I love Yoko!), inkább a svájci pavilon (Svizzera 240 - House Tour) liliput
óriás tér- és bútorkollekcióját hozta ki nyertesnek (Arany Oroszlán-díj). Gulliver és a vidám
parkok világa, Swift szatírája valahogy elsikkad a látványban, egy picike gúnyt azért érezni a 
nagyítás-kicsinyítés terében járva. 

Fókusz kérdése, miként is érezzük magunkat az előző két pavilont látva. Elkerülhetetlen 
a megismerkedés, a megtapasztalás. Időbeli és térbeli utazások ezek. Mintha mi, látogatók 
Voltaire Candide-ja, Swift Gulliverje, vagy Defoe Robinson Crusoe-ja lennénk, folyamatosan 
felfedezve, átél ve valamit. A Beatles-korszak belénk ivódott, vakon is eligazodunk benne. A 
svájci pavilon a megtapasztalásra (a svájci óra pontosságára) helyezi a hangsúlyt, igaz, hogy 
egy kissé személytelen (elidegenített) világot jelenít meg, míg a hollandok a sztár-világra, a 
szabadság új korszakára építenek. Ez a két pavilon a szabad teret úgy jeleníti meg, hogy az 
egyiknél látjuk az embert (még ha sztár is), aki a szabad teret használja, belakja, míg a má
siknál a szabad tér méreteinek változása teremt illúziót, a végtelen nagyság és a végtelen ki
csinység illúzióját: milyen az, ha nem emberre szabott a világ, amelyben el lehet veszni, 
amelyből csak kifordulhatunk. 

A holland pavilonban fiókokat húzhatunk ki, mintha egy szerencsejáték részesei lennénk, 
úgy jutunk be újabb és újabb térbe. Maradj az ágyban (Stay in bed), szól a Yoko Ono ágya fe
letti felirat. Vagyis ne mozdulj sehova, ma biztosan ne. Otthon lenni és otthonosan érezni ma
gunkat stílus és erény is, sőt egyfajta emberi szabadság átélése, kiszakadva a mindennapok 
rutinjából. A szabad tér nem lehet meg emberi szabadság nélkül. 

Luxemburg (The Architecture of the Common Ground) egy keskeny sétány t mutat, ami 
csak nyolc százaléka a kiállításuk teljes területének, utalva arra, hogy Luxemburgban az or

I szágnak már csak nyolc százaléka van állami kézben mint szabad, közös tér, és ez az egyre 
csökkenő százalék milyen hatással lehet a polgárok számára. 

Izgalmas kérdéseket vet fel Dánia Possible Spaces pavilonja, ahol olyan eseteket mutattak 
be, amikor az építészek új utakat, felvetéseket kerestek egy-egy problémára, legyen az a mo
bilitás, lakhatás, a kulturális emlékezet vagy az iparosodás. Fantasztikus felvetésekkel talál
kozhattunk a pavilonban: hogyan hatna például az életünkre, ha csupán röpke egy óra alatt 
át tudnánk szeini az Atlanti-óceánt? Vagy hogyan nézne ki az épített környezetünk, ha csak 
egy kalapácsunk és toll unk lenne? Vagy ha a képzeletünkkel tervezhetnénk, az eszközök kor-
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látozása nélkül? Vagy hogyan változtatja meg azt, ahogy egy városra nézünk, az, hogy mit tu
dunk a történelméről, a benne élők történeteiről? 

Érzékeny témát érint az izraeli pavilon (In Statu Quo: Structures of Negotiation) kiállítása 
is, ahol a szentföldi, több vallás számára is szent helyként tisztelt központok labilis status 
quo-ja a téma. A helyi nemzetiségi, vallási konfliktusok. Belgium pavilonja (Eurotopie) lép
csős nézőtéri aréna, EU-kék, csak cipő nélkül léphetünk be a terembe. Csillagos borítójú 
könyvet is olvashat a látogató, sci-fi novella egy képzeletbeli új háborúról és egy Magyaror
szágról, Nyírbátorból érkezett túlélő nőről, az újjáalakított EU-parlament képviselőjéről, akit; 
sorsolással jelöltek ki. 

Kis Olaszország - szólít meg az olasz pavilon szlogenje. Ki vagy, hol élsz, mit csinálsz, és 
hogyan csinálod, provokál a projekt, az 1980-ban született olasz építészek generációjának vi
táját is felvállalva. És ha csinálod, akkor miért csinálod? A Kis Olaszország célja, hogy össze
gyűjtse és kiemelje egy korosztály konkrét hivatkozásait, témáit, módszereit, hálózatait, kép
zeletét, céljait és aggodalmait, amelyek identitását három alapvető átmenet alakította ki: 
földrajzi (Olaszországból Európába), egy mediatikus (papírtól az internetig) és egy gazdasági 
(a növekedéstől a recesszióig) - annak érdekében, hogy jobban megértse jelenlegi állapotát, 
és előre láttathassa a lehetséges jövőjét. 

Az argentin pavilonban (Vertigo Horizontal) egy üvegházba nézhetünk be, ott tombol a 
szél, nő a fű, háztömböket látni a közelben. Az ég és a föld elsötétül, egyetlen vízszintes fény
sáv jelenik meg, visszaverődik a rajzokon. A falakon terveket látunk, lehetőségeket. Miköz
ben a hatalom megkívánja, hogy minden ötlet és minden kezdeményezés egyaránt kiszámít
ható, értelmezhető és újra értelmezhető legyen, ami teljességgel lehetetlen. 

Az Arsenaléban falak fogadnak, félig elzárt terek, amelyek mögött, amelyekben a szabad 
tér egy-egy formáját, univerzumát látjuk és láthatjuk, élhetjük meg és át. A perspektívák szo
katlansága elbizonytalanít, azt látom-e, amit látok, vagy amit látnom kell vagy mégsem. Tér
képek és földrajzi jelek, piktogramok, a hely azonosítására késztet a látvány, hol is vagyunk, 
mit is látunk. A szabad tér absztrakt szemlélete, még az agyban, de már nem csak ott, a sze
münk elé is tárul, képzeletünket szólítja meg a látvány, a belső szabadságunkat, hogy ami be
lül van, miként is jelenik meg, jelenhet meg kívül. Ines Lobo Arquitectos installációja újrade
finiálja a városi tereken belüli kapcsolatokat (A Bench for 100 People). 

Kapukon keresztül lépünk, falemezekből összeállítva, boltív és oszlop, mintha szálkából 
lennének. Egy makett, hiányzó falakkal, beláthatunk a belső térbe. Mintha Vasarely világába 
lépnénk, csíkos geometriai alakzatokból összeállított tér fogad bennünket. Átkelünk a szivár
vány alatt. Hajlított pálcikákból összeállított templomot idéző szabad installációt látunk 
(BambooTheatre), átlátható, a spirál elvét jeleníti meg, hajlik, körbe fut, és egyre feljebb ju
tunk vonulatukat követve. A reneszánszkorból vakolatok, díszítések, burkolatok. Nemesek, 
az elzártság szabadságát sugallják, a békét és a háboríthatatlanságot. Korunkban alig érezhe
tünk ilyet, a szabad tér zárványa. Lapozhatunk a könyvekben, az ősrégi rajzokat nézhet jük a 
tárlókban. A kört, amely ismét előbukkan, mint szabad tér, a föld, a világ kereksége, amely 
körülhatárolt, és véges tér. Ez lehet egy park is, egy városrész. 

Feltűnik Velence, a dia előtt a földön egy rácsos ablak, mint a mélység, a titok szimbólu
ma, a rejtély világa. A Stand Ground újra felszínre emeli a padlót, egy videóvetítés meg azt 
mutatja, hogy mi történik egy velencei csatornában (Rozana Montiel installációja). Egy afri
kai falu, néhány gömbház, ami nádból vagy más hajlékony vesszőből készült, szabad tér, kö-
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zösségi hellyel. Oszlopsor fogad, fehér oszlopok, sűrűn egymás mellett, nem lehet kilátni
átlátni, csak bolyongani benne (Valerio Olgirati installációja). A kontextus nélküli tér. A kína
iak 3D nyomtatóval készült szabadtéri pihenőt hoztak létre, a műanyag installáció átengedi a 
fényt, véd az eső ellen, de mellőzi az emberi kézműves alkotóhagyományt, ellentétben a viet
namiak hadikikötőben felállított Bamboo Sta/actite, bambuszból készített impozáns lugasá
tól, amely cseppkőbarlangot imitál (Stalactite=cseppkő). Az ősi anyagok emberléptékű hasz
nálata. 

Az Arsenaléban a plázs homokja hullámzik, akár a tenger vize, végtelen nyugalom kerít 
hatalmába, mert messzire látni, átlátni a rendszert, a tér szabad határait. Újabb makett, mint 
egy űrhajó teste, vagy leszállópálya, ábrákkal, utakkal, vonalakkal, a rend igézetével. Cino 
Zucchi három fejezetben vizsgálja meg (olvassa újra) a Caccia Dominíoni munkáját. Homlok
zatok a városban, belső helyiségek belüli mozgás, fény és árnyék, valamint az anyag és a for
ma közötti narratív kölcsönhatások. A chilei pavilonban a santiagói nemzeti stadion haszná
latát és fizikai modelljét, az építészet és a hatalmi struktúra kapcsolatát dolgozták fel a 
Pinochet-rezsim idejéből (Stadiurn). 

A Freespace diffúz biennálé is. Nem a grandiózus és technikailag újdonságnak számító 
építészeti formákat, projekteket preferálja, sokkal inkább a látogatót, akit szembesít számos 
olyan megoldással, amely a tér használatát és hasznosságát segíti felismerni, felmérni és em
berivé tenni, emberileg belakni. Nem a jövőt, inkább a jelen lehetőségeit veszi sorra. A már 
megvalósultat, a jelenben megvalósíthatót. Az emberközeli teret állítja középpontba. Annak 
lehetőségét és lehetségességét. Mérlegei és összehasonlít, akaratlanul is. Nem a tömeg szá
mít, hanem az egyén, a kis közösség. A tér személyességét keresi, kutatja, miként is léphe
tünk egy szabad térbe, mitől és meddig szabad egy tér az ember számára. 

SKÓT PAVILON 


