
1

Pécsi Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

Juhász Jenő Szakkollégium

Építészmérnök BSc.

SZAKKOLLÉGIUMI DOLGOZAT

Nyúl Dávid ÉM BSc. IV.

A Fény értelmezése kortárs építészetben

Konzulens: Kondor Tamás DLA

dr.habil

Pécs, 2012. január



2

Tartalom:

3. oldal Téma bemutatása,aktualitása

4. oldal Project bemutatása

4. oldal A fény

5. oldal Téma feldolgozása

6. oldalMegoldások, hibák

6. oldal Továbbiakban



3

Téma bemutatása,aktualitása:

Projectem témája a fény tulajdonságainak tudatos alkalmazása az építészetben, mint az
építész kifejező eszköze és ezeknek a megoldásoknak bemutatása, kiértékelése.

Ma már tudatosan arra inspirálják az építészeket,építész hallgatókat,hogy ne hagyják
figyelmen kívül a természetes fényt. Több nemzetközi ötletpályázat is ezt szeretné elérni.

 Daylight spaces
 WAN Lightning award

A daylight spaces pályázati kiírásból egyértelműen kiderül,hogy a célja az
energiatakarékosságra való törekvés, ugyanis túlságosan előtérbe került a mesterséges
megvilágítás és így a természetes megvilágítás háttérbe szorult minden jótékony hatásával
együtt.

1: Daylight spaces 2008-as győztese. Hanasaki ház, Yokohama

Több példát is találhatunk az ilyes fajta törekvésekre. Például az újonnan bővített Graz
Joanneum múzeum. Ahol a bővítés a föld alatt történt meg,de nem szerették volna, hogy
csupán mesterséges fénnyel legyenek megvilágítva ezek a terek. Így földbe helyezett
”kráterek” segítségével sikerült megvalósítani ezt.

2: Fotó az épületből.
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Project bemutatása:

A fény tudatos alkalmazásához nem elég az a fajta ismeret miszerint a fény nélkül nem
ismernénk a körülöttünk lévő világot és nagyon fontos szerepe van.

A fény:

 megfelelő megvilágítottság plasztikussá teszi a felületeteket és megmutathatja, hogy
az architektúra egyes részei milyen viszonyban állnak egymással

 a fények és árnyékok tudatos felhasználása révén bontakoznak leginkább az egymást
metsző síkok , a tükröződő és átlátszó falfelületek játéka.

 a fény teret alkot, kiegészíti a perspektívát
 eszköz: az építész felhasználja gondolatai, elképzelései megvalósításában
 irányítható (felhasználásának mértéke tervezhető,befolyásolható)
 a Tér,Kompozíció,Rendeltetés alakításának eszköze

A projectem célja ezeknek a fényre jellemző tulajdonságok példán keresztül való bemutatása,
elemzése és a megszerzett tudást későbbiekben alkalmazzam.

A fény teret alkot:

3: Kelenföldi erőmű, Borbíró Virgil
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Fény-árnyék játék:

4: Eastern design office

Inkább építészelméleti úton próbálom megközelíteni a problémát.

Téma feldolgozása:

 Kutató munka folytatása.
o Több építészeti kiadványok, könyvek feldolgozása
o Építészek alkotásait leíró, bemutató könyvek
o (jelenleg sok inspirációt adott a „Fény és Forma – modern építészet és fotó”

című könyv amiben épületfotókról van szó)
 Gyakorlati síkra történő átültetés: maketten keresztül történ bemutatás

Fény és Forma:

A könyvben ugyan az épületfotózást fejtegetik, mégis hasznos tartalma van a projectem
tekintetében. A fotózáshoz elengedhetetlen a fény és a fotósok rendkívül nagymértékű tudást
szereznek e téren. Tudatosan alkalmazzák a tér,rendeltetés,forma érzékeltetésére.



6

Megoldások,hibák:

Alapvetően a legnagyobb hiba a projectem kapcsán az, hogy a saját gondolataim teszem
közzé. Tehát szubjektív a téma feldolgozása. Mások lehet nem így értelmeznék a látottakat.

Például:

Nézzük a Hanasaki házat (a daylight spaces 2008as győztese)

A munka alap témája a mesterséges fény használatának minimálisra csökkentése úgy, hogy
több természetes napfényt engedünk be a térbe.

 konzolos lépcsőfokok > a fény terjedésének akadályozását a térben minimálisra
csökkenti

 a belső tér úgy van megtervezve hogy semmi se akadályozza a fény terjedését
 látszóbeton felületek > rávetülő fény még keményebbnek mutatja > japán

minimalizmus,letisztultság
 megemelt belső födém szint > egyedi és ötletes, ugyanakkor praktikus a belső terekbe

való fény bejutására
 a fény-árny játékok a szögletes formák éleit-határait jól kiemelik így a tér és forma jól

érzékelhető

Továbbiakban:

Szeretném folytatni az ismeretek megszerzésé. Lényegesnek érzem, hogy egy építész olyan
épületeket, tereket tervezzen, ami mindamellett, hogy kényelmes a használónak, a művészi
kifejezésnek eszköze is amihez a fény tulajdonságának használata tökéletes eszköz.
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