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november 27. második dla-beszámoló
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“Nem kell a fakszni.”
Józsi



Kicsiség
“Legyen kisebb, mint a Fellini.” Nem csak méretében, hanem 

szellemiségében is kisebb. A kocsi felesleges építményekkel nem 
terjeszkedik túl a határain, nincsen dekk, csak a part. 



Mozgás
 Mindig pont akkora legyen, 

amekkora kell. Nem pusztán a lakókocsi mozog árvíz idején, hanem 
naponta dinamikusan kitelepül, s esténként összezsugorodik. Az 
elemek kedvünkre tologathatóak akár a nap állásától függően is. 

 



Nyitottság
 A Napbácsi családias. Mintha a saját konyhádba hívnál meg 

vendégeket. Nincsenek titkok, minden átlátható, nincs 
átjárhatatlan határ házigazda és vendég között. A konyha 

egyszerre előszoba, étkező és szalon. Minden fontos itt történik. 
 



Játszótér
 A teljes part játszótér. 

Nincsenek kijelölt zónák, bárki 
választhat magának teret 

bárhol.
 







“Rájöttem, hogy csak akkor 
működik, ha magát adja.”

Józsi







“Nagyapám is megmondta, télen 
ne együnk paprikát, mert olyankor 

nem nő...”
Józsi























“Elég szálkás a hal...”
Józsi
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“Ez egy picit mintha sok lenne.”
Józsi





“Az igazi álmom az a telek ott. A 
ház nem is olyan fontos. De a 

platánfák lombja alatt… Nincs 
ember, aki ne üldögélne ott 

szívesen.”
Józsi
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Téli álmok
 

Talicska prototípus fabrikálás
Kapcsolati háló gyűjtés (tárgyak és beszállítók)

Hullámnaptár (meddig ér a víz)
Végleges makett és vázlatterv lezárás

Megvenni az alvázat
Beszélgetések Józsival



“Majd megoldjuk.”
Józsi




