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ÖSSZEGZÉS
A kortárs magyar építészet egyik különösen sikeres, elismert és
értékteremtő szeletének átfogóbb megismerését szándékozik szolgálni ez
az írás. Az új borászatokkal egy sosemvolt épülettípus honosodott meg az
elmúlt 25 évben Magyarországon, melynek kimagasló alkotásait
nemzetközi viszonylatban is jegyzik. Az itthoni példák sajátossága az a
sokszínűség, melynek köszönhetően a közel azonos feladatokra adott
tervezői válaszok rendkívüli gazdagságot mutatnak.
Az elsőre nagyon különbözőnek tűnő alkotói gondolatok azonban nem
kioltják egymást, hanem összekapcsolhatók egy nagy egésszé. Ezt a
szemléletet tükrözi az értekezés tagolása is. A különbségek kiemelése és
a csoportokra szabdalás helyett az a fő vezérelv, hogy milyen nézőpontok
mentén rokoníthatók az építészek és borászataik.
Az élethez számos természetes szállal kapcsolódó építészeti gondolkodás
az a közös alap, melynek egyenes következménye a példaként bemutatott
házakra jellemző építészeti minőség. Ennek tanulságait más épületfajták
tervezésénél, sőt az építészképzésben is lehet hasznosítani. A borászatok
pedig megnövekedett marketing szerepüknél fogva kaput nyitnak a
tervezői gondolatok és a szakmán kívüli közönség összekapcsolásához is.
Yanping Wang : Beijing Planetarium: Homokszemek Nikon’s Small word, 2010

TÉZISEK
1. TÉZIS A kapcsolatkeresés elődeink ránk hagyott épített
örökségével minden példává vált borászatnál közös elem. Az új
házakban
megjelenő
szőlőhegyi
építészeti
archetípusok
hangsúlyozása a tervezők egyéniségétől és érzékenységétől függ.
2. TÉZIS A tájhoz való mindenkori alázatos hozzáállás, a dombok,
dűlők és a szőlőhegyek maximális tisztelete jellemzi és alakítja ezt az
újonnan született épülettípust.
3. TÉZIS Az új borkészítési és eladási igényeknek köszönhetően
jelentős többlettartalommal gazdagodott a korábban csak ipari
tevékenységre szolgáló épületfajta. Az építészetnek márkaformáló
hatása lett a szőlőhegyeken.
4. TÉZIS A borászatok kezdeti szakmai sikerei és társadalmi
elismertsége összeadódott a tervezők szemében. A minőség iránti
felfokozott külső- és belső igényeknek köszönhetően a megépült
házak kiemelt helyen szerepelnek az építészek munkásságában.
5. TÉZIS Az eltelt rövid idő ellenére már vannak olyan megépült
borászatok, melyeknek kimutatható közvetlen
hatásuk az
építésztársadalomra.
6. TÉZIS A rendszerváltó borászatok helyzetükből adódóan
alkalmasak arra, hogy erősítsék a párbeszédet az építészek és a
szakmán túli társadalom között. Némelyik épület eredeti feladatán
jócskán túlmutatva helyet ad olyan eseményeknek is, melyek spontán
szerveződnek
a
megépült
házak
köré.
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