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„Mélyen hiszek a

múzeumok fontosságában. 
Akár addig is elmerészkednék, hogy azt mondjam, egy társadalmat 

meg lehet ítélni múzeumainak minősége alapján.”

– Richard Fortey
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I. RÉSZ

A múzeum fejlődése

Thomas Struth, “art Institute of Chicago II”
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1. Oakland Art Museum, Oakland, California, Kevin Roche

2. University Art Museum, Berkeley, California, Mario Ciampi
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Kapcsolatom a művészettel fiatal koromban kezdődött, és ez egyértelműen hatással volt építészi 
pályámra. Szobámat már gyerekkoromban művészeti reprodukciók díszítették – ágyam fölött Paul Klee 
Szindbádja függött, és tudat alatt a modern művészet világába röpített. Ezt a vizuális bevezetést gyakori 
múzeumlátogatások fejlesztették tovább. Volt szerencsém két múzeum közelében élni, amelyeknek 
már önmagában az épülete is az Egyesült Államokbeli modern múzeumépítészet remekei közé tartozik. 
Mario Ciampi University Art Museuma Berkeleyben (Kalifornia- 1971) és Kevin Roche Oakland 
Museuma (1969) csodálatos beton múzeumépületek. Ciampi lépcsőzetes belsője  
a Guggenheim Múzeum spiráljának tiszta újraértelmezése, Roche finoman lépcsőzött épülete viszont 
egy japános választ ad a külső és a belső közötti kapcsolatra, és ezt a koncepciót az enyhe észak-
kaliforniai éghajlat is támogatja. Gyermekkoromban gyakran látogattam ezeket az épületeket magyar 
szüleimmel, akik úgy gondolkodtak erről, hogy már a művészettel való puszta találkozás, az épületek 
megbecsülése és élvezete, egy installáció szemlélésének fegyelme is kultúrát csepegtet a lányukba.

Később, már építészeti tanulmányaimba merülve két építész és az ő múzeumépületeik voltak jelentős 
hatással a gondolkodásomra. Elsőéves hallgatóként Berkeleyben a University of Californián egyik 
professzorom vezetett be Carlo Scarpa építészetébe, és érzékeny részletességgel beszélt a Brion 
temetőről (1970—1972) és a veronai Castelvecchio Múzeumról (1959—1973). A következő nyáron, 
Európában utazva személyesen is felkerestem ezeket az épületeket. A családom veronai barátai 
révén abban a kiváltságban is részesülhettem, hogy egy privát múzeumlátogatáson vehettem részt 
a Castelvecchióban Licisco Magagnatóval, az igazgatóval, aki Scarpával együtt dolgozott a terv 
koncepcióján és kimunkálásában. Magagnato, aki  maga is egyedülálló személyiség volt, végigvezetett  
a galériákon, meg-megállva bizonyos helyeken és installációknál, amelyek mindegyikének megvolt 
a maga építészeti jelentősége. Magukat a konkrét installációkat is Scarpa tervezte, és átgondolt 
koreográfiával ő helyezte el a középkori szobrokat és festményeket. Keze egy olyan szobrász keze volt, 
aki lankadatlan figyelemmel van a részletek iránt. Utunk a levéltárban végződött, ahol a vázlatok, rajzok 
és jegyzetek további mély betekintést engedtek az építész világába. Már  
a kezdet kezdetén önmagában az a fanatikus megközelítés is, amellyel — miként Magagnato 
elmondta — Scarpa figyelmen kívül hagyott minden költségvetésbeli vagy időbeli korlátot, 
rendkívüli és egyben problematikus volt. Igencsak valószínű, hogy a mai világ rohanó kultúrája 
megfojtaná egy Scarpához hasonló építész mesterművét. Ez az oka, hogy az a Magagnatóval 
eltöltött délután mind a mai napig állandó módszertani üzenet maradt számomra.

A Yale Egyetemen töltött éveim során elkerülhetetlenül hatott rám Louis Kahn öröksége. Kahn, aki  
a Yale-en tanított (1947—1957), a legjelentősebb munkái közé tartozó két épülettel is „megajándékozta” 
az egyetemi környezetet, a Yale University Art Galleryvel (1953) és  
a Center for British Arttal (1974). Gyakran tértem be ezekbe a School of Architecture közvetlen 
szomszédságában álló épületekbe, amelyek a szellemi eszmecsere személyes tárházaiként szolgáltak 
számomra. Ha azt mondjuk, hogy a múzeum a 20. század végének katedrálisává vált, akkor Kahn 
épületei valóban szakrális élményt közvetítenek. Az anyaghasználat, ahogyan a fény finoman behatol  
az épületbe, és a kompozíció „őszintesége” az építészet és a művészet legszemélyesebb 
megtapasztalását biztosítják a látogató számára. Egyek vagyunk az épületekkel, és azok valóban  

„e világon kívüli” érzést árasztanak. Kahn mítoszát még tovább fokozzák  
a történetek és az örökség, amelyeket egyetemi tanárként maga után hagyott. A nagyszerű 
építészettörténész Vincent Scully, aki a Yale-en tanított és szoros barátságban volt az építésszel, olyan 
előadásokat tartott nekünk, amelyek betekintést engedtek Kahn magánéletébe is.  

ElŐSZÓ

1. Gyermekkori fénykép

2. Paul Klee: Szindbád
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1. Castelvecchio Múzeum, Verona, Olaszország, Carlo Scarpa

2. Center for British Art, New Haven, Connecticut, Louis Kahn

1

2
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Úgy éreztük, mintha személyesen megismerkedtünk volna vele. Az épületek, ezekkel a tapasztalatokkal 
párosulva nagy hatással voltak a felfogásomra azt illetően, hogy az embernek építészként hogyan 
kell végrehajtania egy feladatot, odafigyelve a részletekre, világosan és becsületesen. 

Szerénytelenség lenne az általam bemutatandó két múzeum tervezését Kahnnal és Scarpával 
egy rangsorba állítani. Saját múzeumtervezési feladataim felelősségébe mélyedve azonban 
gyakran kellett ahhoz folyamodnom, hogy újra felbecsüljem és értékeljem az ő épületeik 
integritását, hogy megértsem, az integritásra való saját törekvésem során hogyan tudok 
érvényre juttatni valamit a tőlük kapott üzenetekből. Elismeréssel kell megemlítenem, hogy 
szakmai és személyes tapasztalataim az építészet terén alapvetően a Zoboki Gáborral való 
gazdagító és ösztönző partneri kapcsolatban gyökereznek. A minőség iránti elkötelezettségünk 
közös, és a tevékenységünk iránti szenvedélyt is mindketten meg akarjuk őrizni.

A művészetekkel kapcsolatos látásmódomat végül az egyik legérzékenyebb kritikusként és 
kommentátorként férjem, Földényi F. László is befolyásolta. Az elmúlt tíz év során a művészetekről,  
a múzeumokról és  a kultúráról folytatott párbeszédünk óhatatlanul is alakította gondolkodásomat.

“Az építészet 

az igazság elérése”   

- Louis Kahn

1. Yale Art Gallery, New Haven, Connecticut, Louis Kahn
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“Amikor múzeumban vagy,
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   - Gertrude Stein

de ne állj meg.”

1. BEVEZETÉS

Ludwig Múzeum, Budapest, Magyarország
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1. Ludwig Múzeum, Budapest, Magyarország

1
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A múzeumok minden más típusú helyszínnél erősebben sugározzák egy adott kulturális identitás hangját. 
Egyszerre tárházai a múlt emlékeinek és vizuális kivetítései a jövőnek. A múzeum mindkét esetben olyan 
bemutatóhely, amely interaktív kapcsolatot teremt a közönség (néző) és a kiállítási tárgyak között.  
A múzeumok jellege, rendeltetésük és céljuk az elmúlt 200 év során jelentősen megváltozott, kijelölve  
a múzeum mint intézmény hivatalos létrejöttének kezdetét. E fejlődés során a művészet befogadó helye, 
vagyis a múzeum „architektúrája”, ugyanolyan radikálisan átalakult, mint a benne elhelyezésre kerülő 
művészeti alkotások.

A kortárs múzeumépítészetet nem egyszerű kategóriákba sorolni: összetett és hatalmas témává 
vált, amelynek sokszínűsége a globalizáció kialakulásával még tovább fokozódott. A kontextualizmus 
létjogosultsága csökkent, mivel egy nemzetközi, globális építészeti formanyelv — melynek bajnokai olyan  

„sztárépítészek”, akik úgy közlekednek a földgolyón, ahogy az ember korábban a szomszéd városba utazott 
— olyan felfogást hoz létre, hogy a kontextus az ő építészeti nyelvükhöz képest másodlagos.  
A márka fontosabbá válik, mint a helyszín. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a múzeum formális 
intézménye felületesebbé vagy talán kommerciálisabbá vált.  Ezen a fejlődésen belül mégis megjelent  
a múzeum értékének egy új felfogása, és ezzel a felfogással együtt egy múzeumépítési hullám is elindult.

Mondanom se kell, hogy a múzeumtipológiák átalakulása a múzeumtervező építész szerepét is 
megváltoztatta. Ma már nem elég egy elkerített területet, egy tároló helyet vagy kiállító tárlót tervezni.  
Az épület identitása, helye a lokális és a regionális összefüggésrendszerben egyaránt részét képezi  
az építész tervezési feladatmeghatározásának. A disszertációm a múzeumépítészet történeti alakulását 
vizsgálja, áttekintve a tipológiák fejlődését, és ezen belül azt, hogy az építészek válasza hogyan 
alkalmazkodott ezekhez a változásokhoz. Megvizsgálom, hogy ezek a különböző megközelítések hogyan 
formálták a múzeumok szerepének és rendeltetésének átfogó értelmezését egy konkrét kontextuson belül.

A disszertáció ezután két olyan múzeumot vizsgál, amelyek tervezését én irányítottam és koordináltam — 
a budapesti Ludwig Múzeumot, és a Nanshan Művészeti Múzeumot Kínában. Ezek  
az épületek a magyar építészet érvényesülését tükrözik ebben a globalizálódott korban. Az első esetben 
egy nemzetközi kollekciót, a Ludwig gyűjteményt kellett elhelyezni egy új épületben Budapesten, ahol 
a gyűjtemény nemzetközi színvonalát és jelentőségét kellett hangsúlyozni. A másik esetben, a Nanshan 
Művészeti Múzeum Shenzhen városban (Kína) azt kívánta megmutatni, hogyan kell megtervezni egy 
nemzetközi, de mégis „helyi” környezetet egy felemelkedőben lévő kulturális összefüggésrendszerben. 
A tervezés megkezdésekor mindkét esetben központi szerepet játszott a megbízó, a leendő közönség 
és a művészet nemzetközisége. Ezek a múzeumok, számos kortárs példától eltérően, nem óhajtottak 
ikonszerű építmények lenni. A múzeum „kubatúrájának” újbóli feltalálására több okból sem volt lehetőség. 
Ehelyett alapvetően az volt a feladat, hogy egy jól szervezett, áttekinthető és rugalmasan alakítható térsort 
kínáljunk, az intézmény által igényelt valamennyi egyéb funkcióval kiegészítve. Így felmerül a kérdés, hogy 
elégséges volt-e egy ilyen visszafogott, de mégiscsak „semleges” megközelítés? Érdemel-e dicséretet 
az építész, ha egyszerűen létrehoz egy jól működő „konténert,” amelyben a művészet szabadon „élhet” — 
és nem törekszik arra, hogy felülkerekedjen az épületben jelen lévő művészeten? Ezek olyan kérdések, 
amelyekkel egy múzeumtervezési megbízás végrehajtásának megkezdésekor minden építésznek 
foglalkoznia kell.

A fenti kérdésekre azonban felelőtlenség lenne a múzeumépítészet átfogó alakulásának és a múzeumok 
mai globalizált összefüggésrendszerének megértése nélkül válaszolni.
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„A festményt csak úgy lehet megérteni, ha odamegyünk és megnézzük.  

És ha egymillió látogató közül akad akár csak egy is,  

akinek a művészet jelent valamit, az már elég, hogy igazolja a múzeumok létét.” 

- Pierre-Auguste Renoir
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2. a MÚZEUM KIalaKUlÁSa

Johann Zoffany, 18. századi galériák, az Uffizi térképe
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Az angol nyelvbe a „museum” szó az Ashmolean Museum megnyitásával került be, amely Elias 
Ashmole gyűjtő, „wunderkammer”-jének (magyarul „csodakamrájának”) bemutatására szolgált, és 
1678-tól az 1683-as átadásig épült. Ezt az eklektikus tárgygyűjteményt érdemesnek ítélték arra, 
hogy állandó jellegű bemutatásának külön épületet szenteljenek. Ezekben a korai múzeumokban, 
amelyek nem voltak nyitva a nagyközönség számára, csak azok a jómódú patrónusok tekinthették 
meg a kiállított tárgyakat, akiknek a társadalmi státusza elért egy bizonyos szintet. A tárgyak és 
gyűjtemények egyetlen célja az esztétikai kategorizálás volt - a kurátori küldetés még nem merült fel.  
A tárgyakat vizuális jelentésük bármilyen szubjektív értelmezése nélkül egyszerűen kiállítási 
környezetbe helyezték. Eltérően a későbbi polgári mentalitástól, miszerint a műalkotások kiállítása 
köré valamilyen logikát vagy racionális kontextust kell teremteni, a barokk kiállítási fórum —  
a „wunderkammer” — egyszerűen a tárgyak véletlenszerű, gyakran kaotikus bemutatása volt.

A 18. század elején a felvilágosodás korának beköszöntével a tudáshoz való általános hozzáállás 
is megváltozott, és ezen belül a művészettel kapcsolatban is egy didaktikusabb megközelítés 
honosodott meg. Abbéli igyekezetükben, hogy egy racionálisabb, elméletibb, sőt tudományos 
megközelítéssel „megértsék” az emberiséget, a művészet világában és annak bemutatásában is 
megjelent az osztályozás igénye. A gondolkodás racionalizálódásával együtt megfogalmazódott az  
a nézet is, hogy a művészet képes az emberiség jobbá tételére. A felvilágosodás kora megteremtette 
a klasszicista művészetet, amely hűvös, racionális és ünnepélyesen elkötelezett volt a görög és római 
civilizáció formái és erényei iránt. Ebben az időben a régészeti ásatások beindulásától fellelkesülve  
a művészek a múlt „nemes egyszerűségét és nyugodt nagyságát” kezdték követni, miként ezt Johann 
Joachim Winckelmann az egész korszak számára előírta. Arra ösztönözték őket, hogy merítsenek  
az antik példákból és a múltbeli megújhodásokból, nevezetesen a reneszánszból és az olyan 
nagyszerű művészek „pompás stílusából” mint Nicolas Poussin. Az így megszülető stílust  
a festészetben „síkbeliség és vonalasság, szigorú és észrevehetetlen ecsetkezelés valamint klasszikus 
alakok és témák jellemezték.”1 Angliában, Franciaországban és Amerikában  e korszak építészete is — 
nemes asszociációk révén megszülető válaszként — az antik formákat keltette új életre. Úgy gondolták, 
hogy az új, ésszerű rend a múlt racionális újraértelmezésével jön létre.

Az új, kibontakozóban lévő rend részeként a franciák bevezették a „szalon” mint hivatalos kiállítóhely 
intézményét, amelyet művészeti akadémiák felügyeltek. Az akadémiák szerepe az volt, hogy 
intézményesített fórumot biztosítsanak a művészetkritika és -elemzés számára. Ezzel egy olyan 
hagyományt teremtettek meg, amelynek elsődleges jelentősége Franciaországban egészen a 20. 
századig megmaradt. A művészet „új rendjének” születése közben a Louvre-ban 1793-ban létrejött 
az első valóban nyilvános múzeum. Bár a nyitvatartás a hónap bizonyos időszakaira korlátozódott, 
a szándék mégis az volt, hogy a nyilvánosság hozzáférhessen a királyi család által felhalmozott 
értékekhez. Nem sokkal ez után, 1818-ban XVIII. Lajos megnyitotta a Luxembourg palotát mint  
az első nyilvános múzeumot, ahol „élő” művészeket mutattak be. A művészetek bemutatására szolgáló 
ezen első helyszínek létrehozásával a franciák tulajdonképpen létrehozták azt az intézményesített 
művészetbefogadást, amely mind a mai napig létezik. Az arisztokrácia elitista korlátainak lebontásával 
a nyilvánosság új, voyeurisztikus kapcsolatba kerülhetett a korábban a magánszféra határain belül 
őrzött tárgyakkal. A nagyközönség az összegyűjtött relikviák megtekintésével belépést nyert abba 
a világba, amelyre áhítozott. Ironikus dolog tehát, hogy idővel a múzeumok mégiscsak az elitista 
észlelés kontextusává váltak, és sokkal később, a 21. században, ismét egy erőfeszítés bontakozott ki 
e korlátok fellazítására.

1. Janson’s History of Art. The Western Tradition. Art in 

the Age of Enlightenment, 1750-1788. Seventh Edition. 

Chapter 23

1. Ashmolean Museum, Oxford, Anglia, 1678-1683

2. Nicholas Poussin, Et in Arcadia Ego, 1647

3. Festészeti szalon, Franciaország, 18. század

1

2

3
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1.   Louvre, Párizs, Franciaország, Apolló-galéria
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Az első múzeumok még egy alapvető összetevőt kialakítottak, nevezetesen a rend vizuális képzetét.  
A francia forradalom utáni első múzeumokban rendet kellett kialakítani a tulajdonlást illetően, hiszen 
a kiállított tárgyak — az „ancien régime” művészete — most a tömegek tulajdonába kerültek.  
A művészeti tárgyak és kincsek megszerzése és a köz tulajdonába vétele a múzeumok küldetésének 
részévé vált, és ez mind a mai napig így van.

Van  még egy jelenség, amely a nagyközönségnek a művészeti tárgyak megtekintésébe történő aktív 
bevonásában gyökerezett, a „kritika” felbukkanása. 1796-ban Antoine Quatremère de Quincy  
a Louvre-t úgy aposztrofálta, hogy az egy „viaszból való sivatag, amely templomra, szalonra, temetőre 
és iskolára emlékeztet.”2 Az a felfogás, hogy a művészeti tárgy „meghal”, amikor kiállítási tárggyá 
változik, olyan anomáliává vált, amelyet mind a mai napig nem sikerült leküzdeni. Quatremère 
de Quincy szerint a művészet egyediségét és intimitását „megöli”, hogy a múzeum strukturált 
körülményei közé kerül. A múzeum rendje rákényszeríti  a vizuális hierarchiát a művészeti tárgy 
értelmezésére, amely ezáltal a nézőre is rátelepszik. A szubjektív értelmezésnek fölébe kerekedik 
a kontextus és a kiállítás elrendezése. Ahogy Hans Belting, a jelentős művészettörténész egyszer 
megjegyezte: „A múzeum megöli a művészetet, hogy létrehozza a történelmet.”3

2. Adams, Stevens . Quatremere de Quincy and the 

Instrumentality of the Museum, England: University of 

Hartfordshire, 2004

3. Belting, Hans, ‘Art and Art History in the New 

Museum: The search for a new identity,’ Art and 

Design, vol. 11, no. 5/6, 1996, pp. 34-39.

1. Luxemburg-palota, 1818
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1. Altes Museum, Berlin, Németország, Kolonnád

1



19Múzeumtervezés a globalizáció korában 2.1. a reprezentáció múzeuma

2.1  a REPREZENTÁCIÓ MÚZEUMa

A 19. század kezdetén Európa-szerte új, eleve múzeumnak szánt épületek létrehozásának hulláma 
söpört végig. Az ehhez az új épület-tipológiához illő építészeti identitás megformálása érdekében 
a klasszicista építészet kialakított egy alapvető formanyelvet – pontosabban a múzeum-építészet 
új formáját az egyházi építészet motívumainak az átvételével hozta létre. A múzeumok az áhítat 
helyszíneivé, a 19. század templomaivá váltak. Az elgondolás, hogy a múzeum szakrális jelentőséggel 
bír, az épületben is megnyilvánult, amely a „művészet házát” testesítette meg. A meghatározó 
motívumok a keresztény hagyományból lettek átvéve — kupolaboltozatok, oszlopsorok és 
monumentális lépcsők —, fokozva a művészet erődítményének az asszociációját. Míg a külső  
a művészetnek a spirituális jelentőségét sugallta, a belsőt azzal a céllal alakították, hogy az imádat új 
fórumát hozzák létre. Ugyanúgy, ahogyan az istenség szolgálatában álló szakrális tér kizárja  
a külső figyelemelterelő tényezőket, hogy az imádatra való koncentrálást szolgálja, a múzeumbelsők 
hasonlóan elszigeteltek voltak, felülről megvilágított terekkel, amelyek vizuálisan el voltak zárva 
a külvilágtól. Mivel a múzeumok a szakrális tapasztalatok új tereivé váltak, a hitet (spiritualitást) 
modern értelemben kellett felfogni. Az intimitást, a személyesen meghatározott teret és az újonnan 
értelmezett spiritualitást a múzeum körülményei között kellett megteremteni.4

A 19. századi tipológiát legjobban példázó két múzeum az 1830-ban átadott, Karl Friedrich Schinkel 
által tervezett berlini Altes Museum és az 1836-ban alapított, Leo von Klenze tervei alapján épült 
müncheni Alte Pinakothek. Az Altes Museum szimbólumként jött létre, hogy lezárja a napóleoni 
háborúkat követő politikai és gazdasági felfordulást Poroszországban. Építészeti megjelenésében 
és politikai szimbolikájában az Altes Museum a következő 150 év múzeumainak előfutárává vált. 
Építészeti kompozícióját tekintve egyértelműen a görög templom interpretációja és a klasszikus 
építészet eszenciája. A több mint 85 m hosszú főhomlokzat egy szigorúan elrendezett ión oszlopsor, 
a görög templom-épületekéhez hasonló oszlopcsarnokot alkotva. Az erősen tagolt főhomlokzat az 
egyetlen „díszített” külső rész, a másik három homlokzat minden különösebb részlet nélküli, egyszerű 
tégla- és kősávokra redukálódik.

A barokk „kunstkammer”-ben gyökerező Pinakothek (ma: Alte Pinakothek), amelynek építésére 
I. Lajos bajor király adott megbízást, 1836-ban nyílt meg. Az Alte Pinakothekkel Leo von Klenze 
új, úttörő típust  teremtett meg: a nagy méretű felülvilágítókkal bevilágított lenyűgöző galériák 
és az északi oldalon hozzájuk társuló kisebb galériák döntő hatást gyakoroltak más európai 
múzeumok építészetére is. A legfontosabb azonban az volt, hogy a múzeum precedenst teremtett, 
inspirálva jó néhány kifejezetten múzeumi célra  tervezett épületet. Mind az Altes Museum, mind 
pedig az Alte Pinakothek közszemlére bocsátotta az arisztokrácia egyes tagjainak a gazdagságát, 
egyszersmind hajlandóságukat is megmutatta, hogy örökségüket a köz számára is hozzáférhetővé 
és megtekinthetővé tegyék. A kiállítások kivétel nélkül lineáris installációk voltak — egymást követő 
termek sora, amelyeknen a műtárgyakat kronológiai sorrendben állították ki. A második világháború 
során súlyosan megrongálódott Alte Pinakotheket Hans Döllgast tervei alapján építették újjá 1957-
ben. Az építész a homlokzat számos részét ahelyett, hogy egyszerűen rekonstruálta volna, látható 

„sebhelyekként” csupasz téglaburkolattal fedte. Így a múzeum múltbeli identitását megőrizve 
építészeti példát is teremtett a háború utáni rekonstrukcióra.5

4. Földényi, F. László. The Quest to Regain Intimacy in 

Today’s Museums. Pécs: Jelenkor, 2011, July-August

5. Widder, Lynnette, Memory and Ruin: Hans Döllgast’s 

Reconception of the Alte Pinakothek, 1946- 1956, 

Providence, Rhode Island: Theoretical Archaeological 

Group, 2010

1. Altes Museum, Berlin, Németország, Karl Friedrich Schinkel, 

1830 (rajz)

2. Altes Museum, Berlin, Németország (részlet)

3. Alte Pinakothek, München, Németország

Leo von Klenze, 1836
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1. Szépművészeti Múzeum, Budapest, Magyarország (1920)

2. Budapest a Millennium idején

3. Szépművészeti Múzeum, Budapest, Magyarország
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A legtöbb jelentős európai városban — Londonban, Madridban, Párizsban és Szentpétervárott — 
múzeumokat építettek. E tekintetben Budapest sem különbözött. A 19. század végén a politikai 
helyzet több múzeum építését is lehetővé tette Budapesten. Az 1867-es kiegyezés és a város 
gazdasági fellendülése a kulturális fejlődés kiemelkedő időszakát indította el. A város más jelentős 
európai központokkal rivalizált, Párizzsal vagy Béccsel állt azonos színvonalon, sőt több tekintetben 
felül is múlta azokat. Az 1896-os millenniumi kiállítás kapcsán számos városfejlesztési és építészeti 
beruházásra került sor. R. H. Davis amerikai újságíró ittjártakor így írta le az 1896-os Budapestet: 

Európa legmodernebb városa, korszerűbb mint Párizs, jobbak a burkolatai és a kivilágítása,  
a gyors közlekedés eszközei felülmúlják New Yorkét, parlamentje pedig ugyanolyan hatalmas és 
lenyűgöző, mint a Temze partján lévő, és megjelenésben sem különbözik attól… Negyven éve 
növekszik, és sem a terek szépségéről, sem a növekedés üteméről nem mondott le. Csodálatos 
közparkjai vannak, és teljes körű tűzoltósága… és még arra is volt ideje, hogy a föld alá 
villamosvasutakat helyezzen.6

A városi és kulturális fejlődés által meghatározott környezetben Wekerle Sándor miniszterelnök  
az 1896-os millenniumi törvény keretében megbízást adott a Szépművészeti Múzeum felépítésére. 
A múzeum részletes programja, amely a tervpályázat alapját képezte, különálló, egyszintes épületet 
irányzott elő 10 000 m2-es területen, ahol a terek legalább 50%-át felülvilágítókkal kell ellátni. 
Bár a program monumentális megjelenésű épületet írt elő, annak mégis elég szerénynek kellett 
maradnia ahhoz, hogy csupán „keretet adjon a benne lévő művészeti tárgyaknak, de ne versenyezzen 
azokkal.”7 A Szépművészeti Múzeum pályázatának győztes építésze, Schikedanz Albert az európai 
múzeum-építési mintákat követve a művészet hellenisztikus templomát hozta létre A főhomlokzatot 
egy széles oszlopcsarnok alkotja. A 24 lépcsőfokon feljutva 12 korinthoszi oszloppal keretezett 
talapzatra jutunk. A múzeumon belül a központi csarnok, a templom hajója, egy felülről megvilágított, 
márványozott terem. Ennek mindegyik oldalán oldalszárnyak illetve külső oldalhajók helyezkednek el, 
amelyeket felvltva ión és dór oszlopok díszítenek. Az épület lényegében történelmi hivatkozásokból 
összeillesztett kollázs az antik (görög) építészettől a reneszánsz motívumokig, magába foglalva 
Schikedanz meg nem valósult Parlament-tervének néhány elemét is.

Schikedanz Albert és európai kortársai erőteljes modellt teremtettek a művészet otthonának 
megteremtésére. A klasszicista formanyelv lehetővé tette, hogy a múzeumok a klasszikus kultúrán 
belül vessék meg gyökerüket. Ezen túlmenően az épületek erőteljes jelenlétet sugároztak, kifejezve 
a művészet általános jelentőségét a társadalmi környezeten belül. Végül pedig olyan épületek 
megalkotásával, amelyek a külvilággal csupán éteri módon kommunikálnak, szakrális élmény képzetét 
hozták létre, mégpedig az épületen belüli éteri világítás megteremtésének egyszerű eszközével.

6. Davis, Richard Harding.  A Year from a Reporter’s 

Notebook. New York: Harper and Brothers, 1903 

(Reprinted Arno Press, 1970) “ The Millennial 

Celebration”, 71-72

7. Schikedanz Albert (1846-1915) Ezredévi emlékművek  

a múltnak és jövőnek. Kiálíitás a Szépművészeti 

Múzeumban: Budapest: 1996 , p. 393 

1. Museo del Prado, Madrid, Spanyolország

2. Museo del Prado, Madrid, Spanyolország, galériák,  

David Teniers (1610—1690)

3. Ermitázs, Szentpétervár, Oroszország
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„Amikor egy múzeum és annak tartalma szerves esztétikai egésszé áll össze, valami különleges 

történik. A művészet kiterjed és felmagasztosul, és a néző jutalma és reakciója fokozódik.  

A művészet és környezete szintézisének megteremtése az a kihívás, amellyel az építészek és  

a múzeumigazgatók ma is szembesülnek.

Ez a jó múzeum titka.”  

- Ada Louise Huxtable, New York Times



231.1. FejezetcímMúzeumtervezés a globalizáció korában

3. a MÚZEUM a 20. SZÁZaDBaN 

Guggenheim Múzeum, New York
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1–2. Ozenfant-ház, Párizs, Franciaország, Le Corbusier, 1922
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3.1  a fEhÉR KOCKa (WhITE CUBE) SZülETÉSE

Azt követően, hogy a 19. században a múzeumok a művészet templomaiként jelentek meg, a 20. 
század eleje újfajta gondolkodást hozott, amely radikálisan megváltoztatta a művészet értelmezését, 
és ezzel azt is, hogy miként és hol mutassák be a művészetet. 1909-ben Filippo Marinetti a Futurista 
kiáltványban bejelentette, hogy a múzeumok és könyvtárak olyanok, mint a temetők. Kétségbe 
vonta a művészet lényegét, és szavai nyomán a monumentális és szigorú múzeumépületek nemes 
kiállítóhelyekből fojtogató jelképekké változtak. 1923-ban a festő El Liszickij ezt írta: „Nem akarjuk 
többé, hogy a tér olyan legyen, mint egy festett koporsó élő testünk számára.”8 Ahogyan a „modern 
művészetnek” premisszája lett a minden klasszikus asszociációtól való eltávolodás, ugyanúgy vált 
relevánssá, hogy a múzeumnak nem a múltat istenítő templomnak kell lennie, hanem a kiállítási tér 
egy új formájának.
 
A 20. század elején megjelenő új művészeti irányzatok számára a meglévő kiállítási terek már nem 
voltak megfelelőek. A modern művészet modern tereket igényelt, másmilyeneket, mint a némileg 
mérték híján lévő 19. századi klasszicista műemlékek. 1920-ban Katherine Dreier, egy becsvágyó 
New York-i művész és műpártoló, miután összebarátkozott  Marcel Duchamp-mal és Man Ray-vel, 
létrehozta a Société Anonyme-et, amely Dreier otthonában olyan művészeket állított ki mint Fernand 
Léger, Vaszilij Kandinszkij és Paul Klee. Az ezekből a nem hivatalos kiállításokból kinövő „mozgalom” 
teremtette meg a 10 évvel későbbi Museum of Modern Art  alapjait. Ezek a mozgalmak világossá 
tették, hogy újfajta múzeumi tipológiára van szükség. Egy új típusú semlegességet kínálva ezek a terek 
alkalmassá válhatnak a kortárs művészet befogadására, és ami még fontosabb, a múlt művészetének 
a kritikájára. A múlt hagyományait elutasítva a művészek elkerülhetetlenül kiprovokálták a művészetet 
befogadó építészet újraértelmezését is. Míg a művészet 19. századi bemutatása lineáris volt, és 
legtöbb esetben a történelmi kronológiát követte, a 20. század összetettebb narratívát kívánt, 
amelyben az üzenetek plasztikusabbak, háromdimenziósak voltak. A térbeli elrendezés, a kurátori 
célkitűzésekkel összhangban összetettebbé vált. 

Ez az új művészet-értelmezés összekapcsolódott  a művészet-specifikus környezet megteremtésének 
szándékával. A merev klasszicista modellt elutasították, és az építészekre az a feladat hárult, hogy 
megfeleljenek az újonnan kialakuló művészet kritikus tónusának. A múzeumok az eszmecsere 
szimbólumává váltak, ahol a társadalmat kritizálták. A külvilágot elutasították, és a vásznakon látható 
üzenetek alapján értelmezték újra. Ezeken a mozgalmakon belül a festészet hagyományos korlátait 
lebontó első „stílus” a kubizmus volt. A kubista műalkotásokon a tárgyakat elemezték, darabokra 
szedték és  absztrakt formában újra összerakták — ahelyett, hogy egyetlen nézőpontból ábrázolták 
volna őket, a művész a témát számos nézőpontból ábrázolta, hogy tágabb összefüggésben 
mutathassa meg. A műalkotás új „plaszticitása” felszámolta a hagyományos nézőpontot, nevezetesen 
azt, hogy a műalkotásokat szemből kell nézni.
 
Az egyik első olyan építész, aki megkísérelte az új művészeti formát és annak építészettel való 
kapcsolatát konkrétan kezelni, a francia Le Corbusier volt a Párizsban 1922-ben épült Ozenfant-
házzal. Amédée Ozenfant festőként a kubizmus felől a purizmus irányába ment. Le Corbusier-vel 
az A kubizmus után című közös könyvükön dolgozva a tér, a forma és a színek kapcsolatát próbálta 
meghatározni. E párbeszéd részeként Le Corbusier megbízást kapott arra, hogy fogalmazzon meg 
egy teret, amelyben az ilyen műalkotást nemcsak megteremteni, hanem szemlélni is  lehet. Olyan 
műtermi környezetet keresett, ahol a természetes fény alkalmazása a tér lépték-nélküliségének 

8. Forgács, Eva. “Definitive Space: The Many Utopias of 

El Lissitzky’s Proun Room,” Los Angeles: Getty Research 

Institute, 2003, p. 47-75.

1.  A „The Société Anonyme” katalógusborítója, New York 1926
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1. Guggenheim Múzeum, New York, Frank Lloyd Wright, 1966
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érzetével párosul, és ennélfogva „univerzális.” Emellett Le Corbusier az építészeti innováció 
eszközeként ipari elemek alkalmazásával is kísérletezett. A műterem céljából létrehozott egy kis 
üzemet, ahol a művészeti tárgyakat elő lehetett állítani. Fűrészfog kialakítású felülvilágítót készített, 
és ezzel optimalizálta a formát, amely később Ozenfant-felülvilágítóként vált ismertté. A külső héj 
azonban eltakarta a felülvilágító formáit, és az épület tömege tökéletes kockaformát öltött,  
a funkcionális formákat a megemelt parapet mögé rejtve. A ház belsejéből a festő műterme egy 
tökéletes fénykockává vált három üvegezett homlokzattal, teljesen dematerializálva az épülettömeg 
sarkát. Belül a festő fehér falakat rendelt a függőleges felületek kialakítására, de azok elhelyezése 
a kockában mégis lépték-nélkülivé tette a megjelenésüket. Az Ozenfant-ház lényegében az első 
fehér kocka volt műterem formájában — a fény finom áthaladásának és egy lépték-nélküli tér közötti 
egyensúlynak a megteremtésével a kortárs művészeti múzeum akaratlan modellje lett. Fehér falak 
közötti tér, a semlegesség és a fény tere, és az a szándék, hogy a művészetet egy univerzális térben 
mutassák meg, amelyben a tér léptékét úgy manipulálják, hogy a pompa és ragyogás illúzióját keltik. 

Az absztrakt modernista művészet új irányainak megjelenésével egyértelművé vált, hogy új múzeumi 
architektúrára van szükség. A festővászon „dekonstruálásával” egy új térbeli elrendezésre is szükség 
van. Le Corbusier útját követve számos építész vált a lépték-nélküli fehér kocka megszállottjává, 
tovább tökéletesítve a lebegő falak, fények és szögletes, élesen körvonalazott térbeli elrendezések 
koncepcióját.

A 20. század közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a művészet számára külön művészet-specifikus 
bemutatató terekre van szükség. Míg Európában a legtöbb építész a művészet és a fehér kocka közötti 
kapcsolatot igyekezett meghatározni, az Egyesült Államokban egy másfajta áttörés jelentkezett  
a múzeumtervezésben. 1943-ban a Guggenheim család és tanácsadójuk Hilla von Rebay bárónő 
Frank Lloyd Wrightot, az akkor már elismert amerikai építészt bízták meg azzal, hogy tervezzen egy 
modern művészeti múzeumot Manhattan szívében. Rebay kiábrándult a Le Corbusier-t és Mies van 
der Rohét követő európai modernista mozgalmakból, és a tér eltérő körvonalazására törekedett. 
Wrightot ezzel szemben a forma szerves megjelenése érdekelte — konkrétabban a spirálé, amelyet 
a forma ideálisan arányos megjelenésének tartott. Guggenheim és Rebay egy „modern” galériát 
akartak, egy olyan teret, amely sokféle perspektívát nyújt, ahol a művészeti tárgyakat nemcsak 
szemből lehet nézni. Wright is arra törekedett, hogy elszakadjon a művészet statikus prezentációjától, 
és a látogatót egy spirál illetve a rámpa segítségével kívánta végigvezetni a kiállítási téren.  
A Guggenheim Múzeum, amely 1959-ben nyílt meg, egy addig ismeretlen fórumot nyitott meg  
a műalkotások megtekintésére. Kandinsky így aposztrofálta a múzeumot: „a spirál, minden forma 
alfája és ómegája, isten legvégső lényege.”9 1958-ban Wright maga ezt mondta a Guggenheim 
Múzeumról: „először jött létre olyan épület, amely lerombol mindent, ami négyszögletes, ami egyenes 
vonalakkal határolt. Lerombolja az egyenes vonalú hivatkozási rendszert.”10 Wright a Guggenheimmel 
valóban megváltoztatta a múzeumtervezés irányát, mert bevezetett két alapvető koncepciót, amelyek 
mind a mai napig jelen vannak a múzeumtervezők gondolkodásában. Először is gyökerestől kiirtotta 
azt a felfogást, hogy a művészetet lineáris módon, időrendben elhelyezett terekben vízszintesen 
mozogva kell szemlélni. Talán még ennél is fontosabb azonban, hogy bevezette a múzeumépület 
művészeti alkotásként való szemléletét, amelyben maga a múzeum épülete is térbeli szoborrá válhat, 
amely versenyre kelhet, sőt túl is szárnyalhatja az épületben elhelyezett kiállítási tárgyakat.

9. Kandinsky, Wassily, M. T. Sadler (Translator), Adrian 

Glew (Editor). Concerning the Spiritual in Art. (New 

York: MFA Publications and London: Tate Publishing, 

2001). p. 192

10. Wright, Frank Lloyd, The Guggenheim Museum 

Memorial, Architectural Record, May, 1958, p. 182

1. Guggenheim Múzeum, New York, 1943 (belső)

2. Guggenheim Múzeum, New York, (belső)

3. Guggenheim Múzeum, New York, (külső, éjjel) 1959
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1. Contemplating the Void, Guggenheim New York, Anish Kapoor
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A megnyitásakor a múzeumról ellentétes vélemények születtek, mivel mind a nagyközönség, mind  
a művészvilág teljesen megosztott volt. A legtöbb vélemény kritikus volt, és úgy vélekedtek, hogy  
a rámpaszerűen egymás után következő lejtős terek és unortodox kiállítási területek használhatatlanok 
a kiállítás céljára. Dwight E. Eisenhower elnök megnyitó beszédében így beszélt: „Ez a múzeum 
szabad társadalmunk jelképe, amely üdvözli az ember kreatív szabadságának új kifejezési formáit.”11 
Bár Eisenhower magával az architektúrával nem tudott azonosulni, merész párhuzamot vont az 
amerikai ideológia alapvető gyökerei és az Ötödik sugárút szoborszerű ikonja között. Sajnos Wright 
hat hónappal az épület átadása előtt meghalt, így nem érhette meg, hogy milyen hatást váltott ki  
az épület, amely mind a mai napig a legellentmondásosabb múzeumépület szimbóluma maradt.

11. The News And Courier , October 22, 1959
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1. Grand Projet, a Louvre piramisa, Párizs, I.M. Pej
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3.2  MűVÉSZET = PÉNZ

Bár a „múzeumi építészet” újradefiniálása céljából az első épületet már Wright megtervezte, újabb 
húsz év kellett ahhoz, hogy a múzeumépítési „boom” teljes lendületbe jöjjön. A múzeumépítési 
hullám beindulásához több jelenség is hozzájárult, és ezzel párhuzamosan a művészeti múzeumok 
jelentőségének egy új értelmezése is megszületett.

A huszadik század végén bekövetkező múzeumépítési lendület legkritikusabb elemei közé tartozott  
a gazdasági világ átszerveződése, Japánnak mint gazdasági nagyhatalomnak a belépése  
a nyolcvanas évektől kezdve, valamint az, hogy a művészetet egyre inkább divatos árucikknek 
kezdték tekinteni. Ebben a gazdasági robbanásban a művészet kereskedelmi áruvá vált, és a japánok 
egy kiegyensúlyozatlan árképzési játékba kezdtek, amelyhez amerikai és európai spekulánsok is 
csatlakoztak. Ebben az időszakban lépett be a művészet a pénzügyi spekulációk birodalmába, ahol 
azóta is jelen van, és összekapcsolódik a befektetők manipulációival, akik a művészet iránt pusztán 
mint kereskedelmi cikk iránt érdeklődnek. A művészet ilyetén pénzügyi „átértelmezésében” az aukciós 
házak rendkívül magas árakon kezdték a műalkotásokat kínálni, és a háttérben álló „gyűjtők” ezzel 
párhuzamosan népszerűsítették azt az elgondolást, hogy a művészet divatos dolog. A műtárgyak ára 
egyszersmind azt az elgondolást is ösztönözte, hogy a művészet közszemlére bocsátása és  
a közönség általi befogadása csak növeli a művészet „értékét.” A művészet „értéke” a piaci értékkel 
fonódott egybe, és rövid időn belül sok művész kezdett engedni a piacok csábításának.

Ezt a művészeti fellendülést és a múzeumok ehhez kapcsolódó gyarapodását egyszerű statisztikák 
is alátámasztják. 1998-ban az Egyesült Államokban több mint 1240 művészeti intézmény volt, 
amelyeknek 50%-a 1970 után épült. Európában 1981 és 1995 között François Mitterand elnök több 
mint 400 múzeum építését illetve felújítását kezdeményezte.

Ezzel az új pénzügyi szűrővel a művészvilág arra kezdett koncentrálni, hogy  meghódítsa  
a nagyközönséget, és a múzeumok kezdtek a népszerűség hajhászására törekedni. Az az elgondolás, 
hogy a múzeum az intimitás tere, egy olyan hely, ahol visszavonultan, elmélyedve kapcsolatba 
kerülhetünk a művészettel, az 1980-as évek végére veszített erejéből, mivel a múzeumigazgatók 
számára egyre inkább a tömeges interakcióra való törekvés vált fontossá.

A hagyományos előítélet ellenére, miszerint a népszerűség ellentétes a művészet kifinomultabb 
értelmezésével, jó néhány múzeum bebizonyította, hogy ezt az alapvető állítást is meg lehet 
kérdőjelezni. A múzeumok a szórakoztatás fórumaivá váltak, s miközben igazi versenytársaik  
a multiplex mozik és a bevásárlóközpontok, át kellett gondolniuk a tömegkultúra és a fogyasztás 
formáját.
 

1. Napraforgók, Van Gogh,  

eladva rekordáron egy japán cégnek 1987-ben

2. Művészeti árverés a Sotheby’s-nél
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1. Pompidou-központ, Párizs, Franciaország, 1977 (főhomlokzat)

2. Pompidou-központ, Párizs, Franciaország, 1977 (madártávlat) 
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Az első olyan múzeum, amely tudatosan célozta meg a „magas művészet” és a „tömegkultúra” 
házasságának legitimizálását az 1977-ben átadott párizsi Pompidou Központ volt. A megbízást 
pályázaton elnyerő két építész — Richard Rogers és Renzo Piano — arra kapott felkérést, hogy 

„keresztezze az információgazdag  Times Square-t a British Museummal.”12 Azzal, hogy  
a rendelkezésre álló területnek csak 50%-át használták fel az épület számára, egy”piazzát” hoztak 
létre előtte, jelezve, hogy a nyilvános fórum, a performanszok és előadások területe ugyanolyan fontos, 
mint a belül elhelyezett terek. Ahogy Pontus Hulten, az első igazgató állította: „A múzeumok ma már 
nem a társadalmi, vallási és nyilvános funkciójukat elveszített munkák megőrzésére szolgáló helyek, 
hanem olyanok, ahol a művészek találkoznak a közönséggel és a közönség is kreatívvá válik.”13 Azt 
az elgondolást, hogy a közönség tagjai interakcióba lépnek egymással, és hogy a múzeumba járás 
élménye szociális esemény, tovább fokozta a mozgólépcsők alkalmazása az épületen belül — ezeket  
a főhomlokzaton helyezték el, Így az állandóan mozgó közönséget mozgást is közszemlére tették, akár 
a mókust a ketrecében. A mozgólépcsők használatával — amelyek addig a kereskedelmi célú épületek 
architektúrájához kapcsolódtak —  Rogers és Piano az elitizmus utolsó bástyáját is ledöntötte, hiszen 
az ő értelmezésükben a múzeum nem egy érintetlen, kifinomult birodalom, hanem üzem, gépezet, 
zárt funkcionalista terület. Az épület minden gépészeti és műszaki elemét láthatóvá tették — kifordított 
deklarációként hátat fordítottak a korábbi múzeumok fétisszerű épületeinek. Új funkciók sorának — 
közkönyvtár, filmvetítő termek és könyvesboltok — bevezetésével az épület a közönség egy olyan 
rétegét csalta be, amely a kiállítások kedvéért egyébként nem is feltétlenül ment volna el. Az épület 
látogatóinak mind a mai napig mindössze 19%-a megy célzottan valamelyik kiállítást megtekinteni.  
Az épület évente nyolcmillió látogatót vonz, és még mindig Párizs elsőszámú turista-látványosságának 
számít. A Pompidou Központ, a húsz évvel korábban átadott Guggenheim Múzeumhoz hasonlóan, 
kiállítóhelyként sok kritikát kapott (és kap még ma, jelentős felújítások után is), a közönség mégis 
szereti.  Kezdeti sikerhulláma után Hulten maga jelentette be, hogy „az épület minden várakozást 
felülmúlt.”14

12. Picon, Antoine, „Interview with Renzo Piano and 

Richard Rogers?”( Paris: Centre Georges Pompidou, 

1987), p. 9-44

13. Hulten, Pontus, „Toutes  les Muses. Le Musée de 

Demain,” L’Arc 63 (1975), p. 4

14. Hulten, L’Arc 63, p. 51. Pompidou-központ, Párizs, Franciaország, 1977 (gépészet) 
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1. Guggenheim Múzeum, Bilbao, Spanyolország 1991 (külső)
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3.3  a MÚZEUM MINT TURISZTIKaI lÁTVÁNyOSSÁg

Bár a Pompidou Központ a múzeumok architektúrájával kapcsolatos számos prekoncepciót lerombolt, 
nem hozott létre követendő mintát a múzeumépítészet számára. A rendeltetést tekintve felkínált egy új 
értelmezést, de a múzeumok térbeli megfogalmazásában meghagyta a végtelen lehetőségeket…

Fontos megemlíteni, hogy a múzeumépületek körüli forrongást nem egyedül a gazdasági hajtóerők 
táplálták, hanem egy másik jelenség, nevezetesen a tömegturizmus felbukkanása is. A 20. század végén 
az utazás világszerte egyre többek számára vált hozzáférhetővé és anyagilag megengedhetővé, s —  
a múzeumokhoz hasonlóan — ezen a téren is megszűnt az elitizmus. Az 1988-tól számított tíz évben  
a nemzetközi turistalátogatások száma évente átlagosan 3,7%-kal növekedett, és 1998-ban elérte a 625 
milliót. A  Turizmus Világszervezete (WTO) arra számít, hogy ez a szám 2020-ra 1,6 milliárdra emelkedik.15

 
Mivel a városoknak csábító attrakciókat kell kínálniuk, a múzeumok is felkerültek az egyik várost  
a másiktól megkülönböztető kínálati palettára. A múzeumok szórakoztató zónákká váltak, ahol magán  
a puszta kiállítási területen túl jó néhány egyéb különlegesség is vonzza a közönséget. Míg a 19. 
században a kiállítási és a kiszolgáló területek aránya 9:1 volt, a 20. századi fogyasztói kultúra ezt  
az arányt 1:2-re módosított. A Pompidou Központhoz hasonlóan a múzeum vonzereje a nyilvánosság 
számára az épületben lévő gasztronómiai és kereskedelmi vállalkozásokhoz ugyanúgy hozzákapcsolódott, 
mint magukhoz a kiállítási területekhez. Ezekkel az átalakításokkal a múzeum a szemlélődéstől  
az élményszerzés felé mozdult. A 19. század ünnepélyes templomát egy szórakoztató központ váltotta fel. 
A „kellemes élmény” kínálatának célkitűzése kiszorította a tudásszerzését. Thomas Krems  
a Guggenheim Múzeum korábbi igazgatója megállapította, hogy a művészeti múzeum „egy vidámpark 
négy attrakcióval: jó épület, jó állandó kiállítás, elsődleges és másodlagos kiállítások és szórakozási 
lehetőségek, például üzletek és éttermek.”16 

Számos kritikus megállapította, hogy a művészet világának kommercializálódása a kultúra hanyatlásának 
egyik jele. Valóban számos zavaró séma tapasztalható, és a „magas művészet” purista felfogása 
veszélybe került. A pénz beszivárgása a múzeumok fejlesztésébe ugyanakkor világszerte pozitív mintát 
jelent. Azzal, hogy kulturális vonzerőt kell teremteniük, a múzeumigazgatók az építészek számára kitolták 
azokat a határokat, amelyeken belül az építészet azzá a csemegévé válhat, amely a közönséget egy adott 
rendeltetési helyre csalogatja. Az egyik első olyan kulturális célú épület, amely kifejezésre juttatta az 
ikonikus építészet mint városi jelkép fogalmát, az 1973-ban megnyitott Sydney Operaház volt. Miután 
2003-ban átvette a Pritzker-díjat, így dicsérték Jörn Utzont: „Kétségtelen, hogy a Sydney Operaház 
remekmű. A 20. század egyik nagyszerű, ikonikus épülete, a kiemelkedő szépség olyan példája, amely  
az egész világon ismertté vált — nemcsak egy város, hanem egy egész ország és földrész jelképe.”17  

Ahogy az ikonikus építészet hatalmát egyre inkább elismerték, úgy fokozódott a vágy, hogy  
a múzeumépítészetet turista-csalogatóként, egy város identitásának szimbólumaként használják. Talán 
egy intézmény sem bánt olyan ügyesen az építészet turista-látványosságként való alkalmazásával, mint  
a Guggenheim Alapítvány, amelyhez 1991-ben azzal fordult a baszk kormány, hogy építsen egy 
múzeumot egy elhanyagolt kikötői területen, amely a baszk kultúra politikai és gazdasági hanyatlását 
jelképezte. Mivel a kultúrában az újjászületés eszközét látták, megállapodtak az együttműködésben  
a Guggenheim Alapítvánnyal. Eszerint az építési és alapvető működési költségeket a baszkoknak kellett 
finanszírozniuk, a Guggenheim Alapítvány pedig egy cserélődő művészeti gyűjteményt és  
a múzeum identitását biztosította. Thomas Krens az Alapítvány akkori igazgatója felismerte, hogy  
a város által kitűzött kulturális küldetés teljesítéséhez monumentális és kivételes épületre van szükség. 

15. AAAS Atlas for Population and Environment, 

American Association for the Advancement of Science

16. Krauss, Rosalind, „ The Cultural Logic of the Late 

Capitalist Museum,” October 54 ( Fall 1990), p.   3-17

17. Lord Rothschild, Pritzker Prize laudation, 20031.  Világturizmus – Velence
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Guggenheim Múzeum, Bilbao, Spanyolország (belső, főbejárat)

1
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Azt is látta, hogy a „múzeum” fogalmának lényegét is újra kell értelmezni: a változó művészeti formák 
és a művészet birodalmán belül az elektronikus média megjelenése tudatos építészeti megközelítést 
igényel. Azt a célt fogalmazta meg, hogy „a műalkotások bemutatásakor az építészetnek egy átható, 
finom hatást kell gyakorolnia a múzeumra, mindazzal a meglepetéssel és vidámsággal, amit csak adni 
tud.”18 Egyértelműen el kívánt szakadni attól az elgondolástól, hogy a múzeum egy „semleges” tartály, 
ezért az Alapítvány az amerikai Frank Gehry építészt bízta meg, aki akkor már a dekonstruktivista 
építészet elismert mestere volt, jó néhány szoborszerű, unortodox épülettel a háta mögött. Gehry bőkezű, 
százmillió dolláros költségvetést kapott egy 24 000 m2 területű épületre.

Gehry épülete, egy szoborszerű, tekervényes titánból készült forma, minden előzetes elvárást 
felülmúlt a turisták Bilbaóba vonzását illetően. A korábban félreeső ipari kikötő a turisták kulturális 
zarándokútvonalának vált részévé, akik vakon szédültek be a múzeumba. A kiállítási terek a külsővel 
összhangban hajlított, organikus, egymásba vegyülő, néha egy hajótestre vagy egy partra vetett 
bálnára emlékeztető terek. A kurátori feladat „installációk” kezdeményezése volt, mivel a hagyományos 
elrendezésű kiállítások nem igazán illenek ezekbe a szabálytalan terekbe. Érdekes módon a kurátorokat 
felszabadította az épület elrendezése, mivel nem kötötték őket a szögletes terek. Egyes művészek, pl. 
a szobrász Richard Serra, megjegyezték, hogy a Bilbaói Guggenheim Múzeum „az évszázad legjobb 
múzeuma”.19 Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy kérdéses az épület mint „kiállítási” tér általános 
minősége. Olyan épület ez, amely a forma kedvéért egyértelműen engedményeket tett a funkcionalitás 
rovására. Az installációkat véletlenszerű rendben helyezték el az „organikus” terekben, és nehéz itt 
bármilyen komolyabb kurátori koncepciót megvalósítani. Az épület valójában sokkal inkább egy „show-
ház” a művészet kedvéért, mintsem háttér a kiállítások számára. 

A statisztikák az épület sikerét hirdetik, hiszen megnyitása óta évente csaknem egymillió turista kereste 
fel. Miközben nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Bilbaói Guggenheim által létrehozott kulturális impulzust, 
kérdéses, hogy jó múzeum-e. Minőségi kiállítási teret eredményez-e az ortogonális terek teljes tagadása? 
Vajon az-e múzeum feladata, hogy „csáberőt” teremtsen, vagy még mindig van esély az introspekciót 
szolgáló terek kialakítására? A bilbaói épület  kétségkívül a kulturális szórakoztató fórumként megjelenő 
múzeumot képviseli, ahol monumentális terek és installációk biztosítanak hátteret a kultúrával való 
találkozásnak. Emellett a bilbaói siker azt is lehetővé tette a Guggenheim számára, hogy megteremtse  
a múzeum mint nemzetközi brand fogalmát — Guggenheim múzeumok jelentek meg Abu Dhabiban, Las 
Vegasban és Berlinben is. Akár egy Ralph Lauren áruházláncban, a múzeum neve védjegy lett, a városok 
pedig arra törekszenek, hogy megszerezzék ezt a márkát, vakon magukhoz ragadva az úgynevezett 
intézmény turistákat vonzó csábító hatalmát. A bilbaói múzeum megteremtette egy globalizált művészeti 
lánc képzetét, ahol az építészeti „divat” találkozik a „költséges” művészettel. Nem számít, hogy mi van  
az árcédulán, a fogyasztó habozás nélkül fut a márka után.

2002-ben Budapest kulturális vezetői is megpróbálták a városba csábítani a Guggenheim Alapítványt, 
hogy hozzon létre egy múzeumot a város központjában. Ki is jelöltek egy műemlék-épületet, és komoly 
tárgyalások kezdődtek. Elmondták az álmukat, hogy egy múzeum születése ide is olyan turista-
zarándoklatot hozna, amilyet Bilbao a nyitás óta élvez. Végül is az „üzlet” nem jött létre, és nem tudhatjuk, 
hogy vajon az építészeti kontextus nem volt elég meggyőző a Guggenheim ideológiája számára, vagy 
pénzügyi akadályok merültek-e fel. Az igazság kedvéért mindenesetre meg kell jegyezni, hogy Budapest 
mindezidáig csak marginális szerepet játszik a kasszasikert hozó művészetek és  
az építészeti vonzerő színpadán.

18. Vogel, Carol, Inside Art, New York Times,  

21 April, 1995

19. Hughes, Robert, Man of Steel, The Guardian,  

22 June 2005

1. Guggenheim Múzeum, Bilbao, Spanyolország (belső)

Guggenheim Múzeum, Bilbao, Spanyolország  

(belső — Richard Serra szobor)

Guggenheim Múzeum, Bilbao, Spanyolország  

(belső — Richard Serra szobor)
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1. Abu Dhabi Performance Arts Center, Zaha Hadid

2. Seattle Public Library, Rem Koolhaas

3. Louvre Museum, Abu Dhabi, Jean Nouvel
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3.4  SZTÁR (ÉPíTÉSZET) SZülETIK

Van még egy tényező, amely ikonikus megnyilvánulásokhoz vezetett a múzeumépületek 
terén, ez pedig a sztárépítészet fogalmának felbukkanása. Az építészetben ez a jelenség 
valójában a kultúra populárissá válásához kapcsolódott. Ahogy a világ egyre szövevényesebben 
fonódik egybe a média hálózatai segítségével, úgy kommercializálódnak a művészetek 
különböző területei, a klasszikustól kezdve egészen a popkultúráig. Ez felerősítette a 
művészek és előadók törekvését is, hogy “globális” elismerésre tegyenek szert.

Ebben a tendenciában az építészet — a 20. század utolsó évtizedében története során alighanem 
először — a nyugati kultúra és politikai élet kellős közepén találta magát. Ez a figyelem is hozzájárult 
ahhoz, hogy az építészet legnagyobb tehetségeiből sztárok szülessenek. Hatékony szoftverek, 
vakmerő megbízók és nem utolsó sorban a gazdagság új áradata és a könnyű finanszírozhatóság 
arra ösztönözte az építészeket, hogy leleményes épületek sokaságát építsék — a könnyed stílusútól 
a vadul szoborszerűn át a neomodernig. Ezt a kísérletezési hullámot tovább korbácsolta mind 
az írott, mind az elektronikus média burjánzása, így az építészek voyeurisztikus szenvedéllyel 
kezdték egymás munkáit követni. Sémák, trendek és módszerek alakultak ki, és ezzel a hullámmal 
létrejött a divatos vagy „trendi” építészek hierarchiája. Minden nagyobb nemzetközi pályázatnál 
ugyanaz a nagyjából tíz név kering a kiválasztottak listáján, és minden újabb esemény csak 
tovább erősíti azt a vastag, áthatolhatatlan falat, amely ezeknek a sztárépítészeknek a pozícióját 
védi, kirekesztve a kevésbé ismerteket. Vajon azért magasabb rendű-e az ő építészetük, mert 
valóban értékesebb víziót képviselnek mint a többiek, vagy egyszerűen csak azért, mert megvan 
bennük a képesség, hogy bármely helyszín és bármely projekt hívásához alkalmazkodjanak, 
lehetővé téve ezzel, hogy a brand az egész világon bárhová eljuttatható legyen?

A 20. század végén épült, legbőségesebb sajtóval rendelkező múzeumokat megvizsgálva 
elkerülhetetlenül találkozunk Jean Nouvel, Frank Gehry, Zaha Hadid, Renzo Piano vagy Rem 
Koolhaas nevével, hogy csak a listavezető ötöt említsem. Ironikus, hogy ezek az építészek 
egyszerre tágították is, és csorbították is építész kollégáik lehetőségeit világszerte. Az előny 
az építészeti minőség elismeréséből származik. Ezek az építészek, bár különféle építészeti 
gondolkodásmódokat és irányzatokat képviselnek, mindannyian elkötelezettek épületeik kiváló 
minősége és víziója iránt. Felismerték, hogy épületeik nem érnek véget a telekhatáron: egy új 
épület megjelenése gyakran valamilyen várostervezési újraértelmezést vagy újbóli meghatározást 
is előidéz. A múzeumigazgatók számára lehetővé tették, hogy magas színvonalat tartsanak 
fenn, pozícionálják intézményüket, sőt még a finanszírozást is az építészeti áruvédjegy révén 
biztosítják. Az építészeti minőség tehát „garanciaként” szolgál arra, hogy egy múzeum nem 
enged abból a színvonalból, ami egy tervező hírnevéből következik. Ezeknek az építészeti 
ikonoknak a kialakulásával a közönséget öntudatlanul is vonzza az építészet varázsa, míg 
korábban a tényleges épület puszta eszköz volt egy gyűjtemény bemutatására. Akik manapság 
ellátogatnak a vezető intézményekbe, tudtukon kívül egy építészeti élményre is vágynak, még 
akkor is, ha nem tudják pontosan megfogalmazni vagy körülírni, hogy mi az amit keresnek. 

1. Zaha Hadid

2. Rem Koolhaas

3. Jean Nouvel
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1. Zsidó Múzeum, Berlin, Németország, 1998 (madártávlat)

Zsidó Múzeum, Berlin, Németország, 1998  (homlokzat)
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A sztárépítészek kitermelődésének azonban megkérdőjelezhető következménye is lett. Ez a zárt 
kör valójában kizárólagos, és csak kevés építész tud bekerülni a társaságba. A hírnév aztán tovább 
erősíti a megszerzett státuszt, és azok kapják a nemzetközi díjakat, akik bekerültek a klubba. Az elit 
státusz meghatározása több szempontból sem egyértelmű, de ha egyszer egy mítosz megszületett, 
akkor tartja magát. Zaha Hadid már sztárépítészi státuszba került még mielőtt bármilyen jelentős 
terve megépült volna — efemer rajzai és elméleti munkája alapján. Manapság, mint a legjelentősebb 
megbízásokat elnyerő világjáró építésznek, fenn kell tartania a könnyed, unortodox épületek 
királynőjének státuszát, amely gyakran megkérdőjelezhető eredményekhez vezet. Meggyőződése és 
kiállása azonban biztosítja, hogy a „reputáció” többet nyomjon a latban, mint a szakmai „termék”.

A sztár státusz megjelenése a múzeumépítészetben arroganciát eredményezett és a „bármi megteszi” 
érzését hozta magával, amikoris az építészek felhagyhatnak a funkcionalitás alapvető elveivel 
cserébe azért, hogy legitimizáljanak egy „ideát” vagy időnként a saját „egójukat”. Az épület mint 
ideológiai reprezentáció, jó néhány esetben túlnőtt azon egyszerű feladaton, hogy egy kiállítási térként 
funkcionáló épületet kell létrehozni. Ennek talán a legmélyrehatóbb példája Daniel Libeskind 1998-
ban megnyílt Zsidó Múzeuma Berlinben. Akkoriban, 43 éves építészként építészet-elméleti háttérrel, 
Libeskind azt érezte küldetésének, hogy a múzeumépítés valamennyi összetevőjének gyökerét 
kutassa. A koncepció, mind a terv alaprajzi kialakításában, mind a homlokzat kialakításában töredezett 
vonalakon alapult: a zsidók Berlinből való deportálásának irányába mutató vonalakon. Ahogy 
Libeskind leírta: „Én úgy neveztem el a múzeumot, hogy ’Between the lines’ — a vonalak között. Azért 
hívom így, mert ez két gondolkodási irányvonalról, a szervezésről és a kapcsolatról szól.  
Az egyik egy egyenes vonal, de darabokra törik. A másik egy gyötrelemmel teli vonal, de a végtelenbe 
folytatódik. Ez a két vonal építészetileg és programatikusan fejlődik egy korlátozott, de egyértelmű 
párbeszéden keresztül. Néha szét is esnek, elválnak egymástól, és elkülönülve láthatók. Így egy olyan 
űrt tárnak fel, amely végigvonul ezen a múzeumon és az építészeten — egy meg-megszakadó űrt.20

Az építészeti megformálás intellektuális hátterén túl Libeskind még egy előfeltételt 
szabott: olyan tereket akart megfogalmazni, ahol — bár absztrakt módon — de térbelileg 
szimulálni lehet a zsidók „tapasztalatát” a Holokauszt során. Az elszakítottság, félelem és 
agresszió érzelmei manifesztálódnak a terekben, amelyek az épületben való mozgás során 
rátelepszenek a látogatóra. A bizonyos térbeli szekvenciákban megjelenő prominens üres 
térrészek a német lakosság veszteségei által okozott űrt kívánják szimbolizálni. Libeskind 
célja olyan térsor megteremtése volt, amely szimbolizálja a zsidó lakosság traumáit.

A Zsidó Múzeum 1998-ban nyílt meg, és bár már akkor hozzáférhetővé vált a nyilvánosság számára, 
a tényleges installáció, nevezetesen a német zsidó lakosság története, csak közel két évvel később 
készült el. Ekkor azonnal érzékelhető disszonancia keletkezett, mivel  
az installáció lineáris, kronologikus jellege nem könnyen fért össze az épület sarkos, térbeli 
dominanciát sugalló attitűdjével. Az építészeti ideológia nagyobb súlyúnak bizonyult  
a múzeum „céljánál”. Ez az ellentét mind a mai napig érezhető az épületben, amely Európa 
egyik nagyszerű ikonikus múzeumává vált. Mégis felveti a kérdést, hogy joggal tolhatja-e 
félre egy nyíltan domináns építészeti küldetés az installáció kurátori elgondolását.

20. Libeskind, Daniel, „Between the Lines,” in Daniel 

Libeskind, Extension to the Berlin Museum with 

Jewish Museum Department, ed. Kristin Feireiss, 

Berlin: Ernst, 1992, p. 57-67

1. Zsidó Múzeum, Berlin, Németország, 1998 (belső részlet)

2. Zsidó Múzeum, Berlin, Németország, 1998 (vázlat)

3. Zsidó Múzeum, Berlin, Németország, 1998 (belső részlet)
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1. Louis Kahn, portré
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3.5  a SEMlEgESSÉg VISSZaTÉR

A 20. század végén a múzeumi boom, azon belül pedig az ikonikus, szoborszerű épületek megjelenése 
azt a benyomást keltette, hogy a semlegesség nem elég. Számos építész azt a nézetet tette magáévá, 
hogy az építészeti legitimálást túlbúrjánzással kell elérni. Bernard Tschumi a New York-i Modern Művészet 
Múzeumának bővítésekor benyújtott pályázatában (1997) kijelentette: „Nem létezik olyan, hogy általános 
tér, nincs 19. századi tér, nincs semleges fehér doboz, nincs semleges magánlakás, nincs semleges 
gyárszerű tér.”21 Tschumi számos kortársához hasonlóan úgy gondolta, hogy az építészetnek aktívan részt 
kell vennie a művészettel való interakcióban, és olyan teret kell kialakítania, amely hatással van a művészet 
befogadását és bemutatását. Ironikus, hogy a Yoshio Taniguchi tervei alapján átépített New York-i Modern 
Művészetek Múzeuma talán az elmúlt évtizedek legnagyobb és legdrágább múzeumépítési vállalkozása, 
de bizonyosan nem jelent áttörést a kortárs múzeumi térről való gondolkodásban, nem is beszélve  
a vizionált és ígért alapvető térbeli átalakításról — kivéve természetesen az alapterületet és a léptéket.

Bár számos építész vált az ikonikus múzeum megszállottjává, néhányan mégis elismerték, hogy 
egy „semleges” épület még mindig nagyszerű építészeti példát tud nyújtani. A 20. század mindmáig 
legékesszólóbb és legkifinomultabb múzeumépítésze az észtországi születésű Louis Kahn, aki 
elsősorban Philadelphiában dolgozott. Kahn nem túl nagy, mégis figyelemre méltó életművében három 
múzeum szerepel, amelyek mindegyike a modernista építészet erőteljes példája. Kahn elkötelezett volt 
épületeinek funkcionális áttekinthetősége iránt, és hierarchiát teremtett a kiszolgáló (az épület hátsó 
része) és a kiszolgált (elsődleges) funkciók között. Felismerte, hogy egy múzeum esetében talán  
a legmélyrehatóbb munkát igénylő feladat a fény egyenletes, szűrt, közvetett módon történő bevezetése. 
Az általa kifejlesztett úgynevezett „fénycsapdák” — amelyek lehetővé tették a fény ilyen továbbítását — 
számos építészeti munkájában megtalálhatók, például a New Haven-i British Art Galleryben (1977) és 
a Fort Worth-i (Texas) Kimbell Art Museumban (1972) is. Ezek az épületek néhány évtizeddel később 
a puristák számára, mint Renzo Piano, mércévé váltak. Kahn letisztult szemléletéhez, amelyben 
minden felhasznált anyagot teljes műszaki őszinteséggel megmutatott, vissza kellett térniük azoknak 
építészeknek, aki hozzá hasonlóan úgy érezték, hogy a múzeum egy funkcionális, nyugodt befogadó 
hely, amelynek prezentációs szerepében semlegesnek kell maradnia. Elmondható, hogy Kahn mind 
a mai napig az egyik „legőszintébb” múzeumtervező építész, aki beteljesítette azon törekvését, hogy  
áttekinthető, monumentális, gótikus megvilágítású tereket hozzon létre.

A Yale Art Gallery, amelyet Kahn az alatt tervezett, míg a Yale School of Architecture meghívott tanáraként 
dolgozott, az első volt a három általa tervezett múzeumépület közül — és drámai elszakadási pontot 
jelentett az amerikai múzeumépítészet egészétől. A téglából, betonból, üvegből és acélból készült, és a 
nyilvánosságnak leginkább kitett homlokzatán ablak nélküli falként megjelenő épület radikális szakítás 
volt a campus nagy részét meghatározó neogótikus épületektől. Kahn tervét nem csupán szépsége, 
geometriája és fényei miatt ünneplik, hanem szerkezeti és műszaki újításai miatt is. Ezek között szerepel 
az elektromos és szellőzőrendszerek elhelyezése a mennyezetet alkotó üreges beton tetraéderekben, 
amelyek a fejünk fölött lebegni látszanak. Kahn a Yale-en kezdett kísérletezni a folyamatos, közvetett 
nappali megvilágítás építészeti megoldásával. Célját a texasi Kimbell Múzeumnál teljesítette be, ahol 
Richard Kelly megvilágítási tanácsadóval dolgozott együtt. Kelly megállapította, hogy a természetes 
fény egyenletes elosztására egy speciális görbületű, perforált, eloxált alumínium visszaverő ernyőt lehet 
alkalmazni a mennyezet cikloidális görbéjén. Egy számítógépes szakértőt vett fel a fényvisszaverő görbe 
pontos formájának meghatározására, így ez lett az egyik olyan első építészeti elem, amelyet számítógépes 
technológiával terveztek meg.22

21. Imagining the Future of the Museum of Modern 

Art, The Museum of Modern Art, New York, Harry N. 

Abrams, Inc., 1998, p. 41

22. Wiseman, Carter, Louis I. Kahn: Beyond Time and 

Style. New York: Norton. 2007

1. Louis Kahn a Kimbellnél

2. Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 1966-1972
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1-2. 1.  Fondation Beyeler, Bázel, Svájc, 1997 (belső)

3. Fondation Beyeler, Bázel, Svájc, 1997 (külső)

32

1



45Múzeumtervezés a globalizáció korában 3.5 a semlegesség visszatér

A mai kontextusban ez a felfogás egy purista hozzáállása. Jó néhány építész megmutatta már, hogy 
ebből a „purista” ideológiából és bizonyos tekintetben tökéletességre irányuló technikai küldetésből 
születhetnek a legelmélyültebb múzeumépületek. Az egyik olyan építész, akit mélyen inspiráltak Kahn 
törekvései a fény bevezetésének technikai finomítása terén, Renzo Piano, aki az elmúlt évtizedek során 
az egyik legprominensebb múzeumtervezővé vált. Piano 1965-től Kahn irodájában tanult, és nyilvánvaló 
a mestere iránti elismerése és tisztelete. Bár első jelentősebb fellépése a múzeumépítészetben  
a Pompidou Központ volt, partnerétől Richard Rogerstől eltérően gyorsan eltávolodott a high-tech 
építészet bizonyos értelemben brutalisztikus világától. Ehelyett egy olyan modern áttekinthető 
formanyelvet keresett, amelyben minden projekt alkalmazkodik a konkrét helyszínhez és az adott 
körülményeknek megfelelő programhoz. Egyes nyilvánvaló „védjegyeket” ismételgető kortársaitól 
eltérően Piano érzékenyen válaszol minden adott feladatra. Ezt eddig tervezett épületeinek széles 
repertoárja bizonyítja.

Tíz évvel a Pompidou Központ után a Genovában berendezkedett, már saját irodával rendelkező Pianót 
azzal bízták meg, hogy tervezzen egy múzeumot a de Menil család magángyűjteménye számára 
Houstonban (Texas). A város szélén egy lakóövezet szomszédságában elhelyezet múzeum diszkrét 
megoldást kínált — egy egyemeletes fehér épületegyüttest, szögletes épületekkel, amelyek mind 
léptékükben, mind a feladat kezelését illetően illeszkedtek a kontextushoz. A legfontosabb mégis az volt, 
hogy Piano kifejlesztett egy összetett mennyezetrendszert  – egy szárnyelemet a napfény egyenletes 
elosztására. Kahn Kimbell Múzeumához hasonlóan a mennyezeti elemnek kiemelt esztétikai szerepe volt, 
elsődleges célja azonban mégis a fény megszűrése, és az ez iránti megszállottság Piano minden későbbi 
múzeumtervét is jellemezte. 

Ez a szenvedély még összetettebb módon nyilvánult meg a  Beyeler Alapítvány 1997-ben, Bázel 
közelében (Svájc) megnyílt múzeuma esetében. Itt a múzeum, amely egy kiemelkedő magángyűjtemény 
hátterét képezi, buja tájban rejtőzik el Bázel peremén. Hildy és Ernst Beyeler olyan épületre adtak 
megbízást, amely elképzelésük szerint „luxust, nyugalmat és élvezetet” kínál a látogatónak.23  
Az épület olyan diszkréten olvad bele a tájba, mint egy japán templom, összemosva a külső és a belső 
közötti vizuális határokat. A kiállítási terület lebegő négyszögletes tömbjei lágyan karolják át a vidéket, 
aprólékosan megformálva, ahol erre van szükség, és zabolátlanul, ahol a kontextus ilyen vizuális keretet 
igényel. Az épület egyszerre kifinomult és összetett. A terek közötti kapcsolat  lehetővé teszi, hogy  
a gyűjtemény együtt áramoljon a nemes kurátori kapcsolatban — amely egyszerre lineáris és organikus. 
A legfontosabb ugyanakkor, hogy Piano kidolgozta a fénykollektorok mennyezeti rendszerére vonatkozó 
saját elképzelését, amely egyszersmind eltakarja a műszaki rendszert is, beleértve az alaposan 
kidolgozott gépészeti rendszert is. A rácsos mennyezeti panelek így egyszerre szolgálnak ellenzőként 
és szűrőként, átengedve a fényt és a levegőt, és elrejtve azokat a rendszereket, amelyek eltérítenék a 
figyelmet a megteremtett vizuális áttekinthetőségről. A kompozíció intimmé és éterivé válik, mivel Piano 
fényrendszere és a galériaterek léptéke lehetővé teszi, hogy a látogató meghitt kapcsolatba kerülhessen 
a műalkotásokkal. Ebben az esetben az egész épület rendeltetéséhez a semlegesség a kulcs — amely 
lehetővé teszi a szemlélő számára, hogy személyes kapcsolatban érezhesse magát a művészettel.  
Az építészet nemes hátteret képez a művészet megjelenítéséhez, felerősítve, nem pedig háttérbe 
szorítva a benne lévő műtárgyakat.

A semlegesség purizmusának másik mestere Peter Zumthor, egy remeteszerű alkotó, aki észrevétlenül 
vált  korunk egyik nagyszerű építészévé. Zumthor, Pianóhoz hasonlóan elkötelezett abban, hogy 
kifinomult épületeket hozzon létre, amelyekben a technikai pontosság a fény, a lépték és a textúra 

23. Schmertz, Mildred F., „Renzo Piano’s Foundation 

Beyeler,” Architectural Digest, October 1997, p. 94-96

1. The Menil Foundation, Houston, Texas, 1987 (külső)

2. The Menil Foundation, Houston, Texas, 1987 (fénykollektor)
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1.  Kunsthaus, Constance-tó, Bregenz, Ausztria, 1997 (belső — Antony Gormley installáció)

2. Kunsthaus, Constance-tó, Bregenz, Ausztria, 1997 (belső)
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kezelésével párosul. Michael Kimmelman úgy említette Zumthort mint aki „az érzékiség lényegét” jeleníti 
meg.24 Zumthor, számos kortársától eltérően nem fél az önmagába tekintéstől, és nem érez késztetést 
arra, hogy építészetét saját egójának kirakatba helyezésére használja. Nem rohan a megbízások után — 
inkább kézműves mesterségként kezeli az építészetet, ahol szinte egymaga „faragja ki” a szobrot.  
A kiállítási tereknek ez a zen-szerű megközelítése az 1997-ben átadott bregenzi Kunsthaus esetében  
a leghnyilvánvalóbb. A város olyan kiállítóteret igényelt, amely nemcsak a közösséget szolgálja ki, hanem 
egy megkülönböztetett turista-látványosságot is kínál. Zumthor reakciója más volt, mint amit a legtöbb 
építésztől elvárható lett volna — ahelyett, hogy a Konstanzi tó csodálatos látványa felé nyitotta volna meg 
a kiállítási és gasztronómiai funkciókat kínáló épületet, inkább egy lépték-nélküli dobozt alkotott, amelyet 
a fény csapdába ejtésének szentelt. Tervéről így beszélt: „A művészeti múzeumot a Konstanzi tó világítja 
meg. Üvegből, fémből és egy öntöttbeton kőtömegből áll, amely az épület belsejét textúrával és térbeli 
kompozícióval ruházza fel. Kívülről az épület olyan mint egy lámpa. Magába szívja az ég változó fényét,  
a tó ködfátylát: visszatükrözi a fényt és a színeket, és beavat bennünket belső életébe  
a látószögtől, a napfénytől és az időjárástól függően.”25 Az épület kettős héjazattal rendelkezik — a külső 
burkolatként szolgál, hogy eltakarja a mögötte lévő szerkezetet és gépészeti rendszereket,  
a belső héj pedig fényszűrőként, ezenkívül elrejti a mögötte lévő technikai tartalmat is. A geometriai 
tisztaság és a tünékeny fények lehetővé teszik, hogy a galériaterek — összesen három szint —  
az univerzális tér érzetét keltsék; a tér szinte lebeg. Nyugodt szépségével együtt az épületnek 
megvannak a korlátai is: a terek a letisztultságukban annyira erőteljesek, hogy bizonyos esetekben  
az installációk fölösleges „összevisszaságnak” tűnnek ebben a tiszta térbeli harmóniában.

Piano és Zumthor építészete azt tanúsítja, hogy a semlegesség építészete ugyanolyan legitim, ha 
ugyan nem még inkább az, mint a késő 20. századi múzeumtervezés extravagáns építészeti alkotásai. 
Az „attrakció” teremtésének mámorában számos építész eltávolodott a múzeumokkal szembeni 
legalapvetőbb követelménytől, nevezetesen hogy rugalmas, jól megvilágított teret hozzon létre, amely 
sokféle installációhoz képes alkalmazkodni. Kevés építész állt ellen a napi divat egoista  kihasználásának, 
és tartott ki a funkcionalista tételek mellett. Wouter Davits megfogalmazásában a 20. század végi 
múzeum problémája a következőképpen foglalható össze: 

„Az utóbbi évtizedekben múzeumok tucatjaival találkoztunk, amelyek a művészeket követve kétségbe 
vonják saját terük státuszát, és múzeumellenes politikát alakítanak ki, egyesek még odáig is 
elmerészkednek, hogy úgy tesznek, mintha megszűntek volna múzeum lenni. E válság természete 
azonban alapvetően térbeli. Egy futó pillantás a múzeumok által saját státuszuk megkérdőjelezésére 
alkalmazott metaforákra megmutatja a válság építészeti elfogultságát. Ha a kortárs művészeti múzeum 
a múlt emlékeinek statikus tárházából a jelen művészetének dinamikus műhelyévé óhajt átalakulni, 
akkor le kell rombolnia falait, ki kell nyitnia terét, fel kell hagynia premisszáival, ki kell tolnia határait, 
stb.. A „tárháznak” és a ”műhelynek” más és más a térbeli, így építészeti konnotációja is. Úgy tűnik 
tehát, hogy az építészet meglehetősen bizonytalan helyzetbe került. Miközben tartózkodnia kell attól, 
hogy beavatkozzon vagy közvetítsen a múzeum programját illetően, és elvárják tőle, hogy úgynevezett 
rugalmas és semleges tereket hozzon létre, a program kritikai megkérdőjelezésekor ez mégis mindig 
veszélybe kerül.”26

24. Kimmelman, Michael. The Ascension of Peter 

Zumthor, New York Times: 14 March 2011

25. Zumthor, Peter, on Kunsthaus Bregenz, 1998

26. Davidts, Wouter. Art Factories: Museums of 

Contemporary Art and the Promise of Artistic 

Production from Centre Pompidou to Tate 

Modern, Fabrications, The Journal of the Society of 

Architectural Historians, Australia and New Zealand:

No 1. June 2006, p 23-42

1. Kunsthaus, Constance-tó, Bregenz, Ausztria, 1997 (külső)

2. Kunsthaus, Constance-tó, Bregenz, Ausztria, 1997 (külső részlet)

3. Kunsthaus, Constance-tó, Bregenz, Ausztria, 1997 (belső)
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„A múzeum jövője nem egy másféle turizmusban rejlik.  

A tartalom új meghatározásában látom a jövőjét,  

 

amely több teret ad a reflexiónak és  
    a kritikus közönségnek, 

mint az élményekre éhes látogatónak.” 

– Hans Belting
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4.  a MÚZEUM a 21. SZÁZaDBaN  

Bill Viola, Tristan’s Ascension (2005)
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1. Andy Wahol, Marilyn, 1967
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A Wunderkammer korában „a múzeum gyakran a világ legkülönbözőbb tájairól származó leletek 
kiállítása — ’talált tárgyak’ gyűjteménye — volt, amelyeket egy nemesember utazásai során megszerzett, 
majd ezt a gyűjteményt a nagyközönségnek adományozta. A nagyközönség a kiállítási tárgyak 
megtekintésével egzotikus országokba „utazhatott”. A múzeum így eredetét tekintve ’a látható művészet 
történetének’ kiállítása volt.”

A 21. század ezzel szemben a globalizáció korává vált. Akadtak hasonló törekvések különböző kultúrák 
vizuális kínálatának befogadására, de a megszerzés módszere és rendeltetése jelentősen megváltozott. 
André Malraux „Le Musée Imaginare” című könyvében már 1947-ben előre látta a művészet 
univerzálissá válásának jelenségét. Malraux egy képzeletbeli múzeumot vizionált, ahol a határok  
a reprodukálás — konkrétan a fotográfia — végtelen képessége révén kitágíthatók. Malraux megvizsgálta, 
hogy a fotográfiai reprodukció miként teszi új formátumban hozzáférhetővé az egész világ művészeti 
alkotásait.27 Látomása valójában a 21. századi  digitális technológia és az Internet révén kialakult 
univerzális birodalmat vetítette előre, ahol is a művészet, a gyűjtemények és múzeumok az Interneten 
keresztül hozzáférhetők. Az „intim” vagy „személyes” tapasztalatot kiszorítja a korlátlan hozzáférhetőség.

A művészet világának globalizációja újrarajzolta az egész múzeumtérképet, és egyáltalán a múzeum célját. 
A művészet globális üzletté vált, és a piac gazdasági mozgatórugói befolyásolják azt, hogy mit tekintenek 
értékes művészetnek. Ez nagymértékben különbözik a 20. század közepe-vége művészeinek kulturális 
küldetésétől, akik egy univerzális kifejezésen belül elkötelezettek voltak a vizuális kommunikációjuk 
mögött rejlő üzenetek mellett. A késő 1970-es és a 80-as években az olyan művészek mint Francis Bacon, 
Andy Warhol és Joseph Beuys művészetükkel állást kívántak foglalni, sőt meg kívánták kérdőjelezni  
a világ egészének alapvető feltevéseit. A művészet tudatos provokáció volt, kiállás az „establishment” 
ellen. Az 1980-as évek közepétől kezdve a kapitalista világ szerkezete befolyásolni kezdte a művészetet és 
a művészeket, és a kereskedelmi nyomás gyakran háttérbe szorította az eredeti szándékot. A 21. század 
elejére alapvető fontosságúvá vált a „siker” elérése, aminek nagyságát kereskedelmi mércével mérték. 
Hans Belting szerint: „A múzeum korábban egy kontextus volt, vagy azt biztosított. A múzeumok azonban 
elveszítették korábbi tekintélyüket mint kontextus. Az eredmény a művészet veszélyes és messzire nyúló 
kontextus-vesztése, olyan mértékben, hogy a művészeti alkotásokat olyan helyeken is árusítják, ahol 
nincs helyi jelentésük, és üzenetüket nem tudják új közönségüknek közvetíteni.”28

A művészet globalizálódásának és a vele járó kommercializálódásnak  egyik szimptómája az „intimitás” 
elveszítése. A múzeum a hatásért folyó versenyben azzal a kihívással került szembe, hogy megőrizze 
legitimitását, és az intézmények sok esetben a szenzációra és a brand megteremtésére törekednek.  
A tömegek kiszolgálásával, mivel azok biztosítják a túlélés pénzügyi feltételeit, a múzeum szórakoztató 
központtá vált. Ha azt állítjuk, hogy a McDonalds a globalizáció sűrített szimbóluma, akkor a művészet is 
megadta magát a gyorsételek státuszának. Robert Venturi 1972-ben „Learning from Las Vegas” című 
írásában síkra szállt a mellett, hogy a Las Vegas-i Strip (Las Vegas főutcája) vizuális eklekticizmusának 
valójában érdemei vannak a kulturális megjelölés vonatkozásában. „A Las Vegas-i Strip kivilágított, rikító, 
köznyelvi jelzései és lineáris, autós jellege a kompetitív kaszinókultúra hirtelen felbukkanó eredményei. 
A formatervező George Nelsont lehet, hogy elborzasztotta — részleteiben szemlélve — a Strip vizuális 
analfabetizmusa, egészében nézve azonban ez egy látványosság. Annak belátása, hogy látványosságról 
van szó, amit ünnepelni kell, magasabb rangra emeli a modern kultúrát.”29 A múzeum régebben egy 
elitista entitást képviselt, megteremtve az illúziók színházát, mára azonban ez a koncepció meghalt, mivel 
az egész világ illúziók színházává változott.

27. Battro, M. Antonio, From Malraux’s Imaginary 

Museum to the Virtual Museum, Xth World Congress 

of Friends of Museums, Buenos Aires, Argentina: 1999

28. The Discursive Museum, Symposium, May 2001, 

Belting, Hans. Place of Reflection or place of Sensation, 

72-82

29. Lempieri, Jason, Hidden city, Philadelphia, July 25, 

2012

1. André Malraux a „Lés Voix du Silence”-hoz készült fotókkal, 

Museum Without Walls, 1950

2. Las Vegas
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1. Bill Viola, Bodies of Light, installáció, 2006

2. Bill Viola, Incarnation, 2008
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A művészet kommercializálódása és a múzeumok révén folyó globális párbeszéd valójában számos 
pozitív kérdést vetett fel. A művészet intellektuális előfeltevésének elitista elgondolását kiszorította  
az a vágy, hogy a társadalom minden szegmensével törődjünk. A múzeum rituáléjának középpontjába  
az élményszerzés és a szenzáció került, és a művészeti installációk igazi eseményekké váltak.  
Az olyan művészek, mint Bill Viola, akinek az installációi illúzió-előadásokat teremtenek, a művészetet  
élményszerzési formaként mutatják be, ahol a tárgy (a művészet) önmagában kevésbé fontos, miközben 
a néző egyre fontosabbnak érzi magát.30 Viola művészete erőteljesen mutatja meg, hogy  
a múzeumlátogatót, gyakran videó technológia segítségével, egy virtuális térbe juttatják, ahol a hely és 
tér érzete jelentőségét veszti, és a vizuális párbeszéd ereje valósággal elnyeli a nézőt. A múzeum szerepe 
ilyen esetben erőteljesen emlékeztet a moziéra, olyan zárt világot biztosítva, amelyben egy virtuális 
utazás kedvéért ki lehet lépni a külvilág teréből és idejéből.

A művészet populizmusa új látogatókkal népesítette be a múzeumokat, és az egykori konzervatív 
határvonal a művészet és a populáris kultúra között elmosódottá vált. Amikor 2001-ben a Guggenheim 
Múzeum Giorgio Armani divatkollekcióját „művészetként” mutatta be, számos kritikus megdöbbent 
azon, hogy egy ilyen téma betörhet a múzeum falai közé. Ma már az ilyen témák közhelyszámba mennek. 
Tavaly a fiatal, elhunyt brit tervező Alexander McQueen divatbemutatójakor hatalmas sorok kanyarogtak 
a Metropolitan Museum of Art előtt. 2000 óta átlagosan egymilliárd ember fordult meg az amerikai 
múzeumokban. Ez a statisztika azt mutatja, hogy a múzeumok látogatottsága csaknem megduplázódott 
az előző évtizedhez képest. Ez annak tudható be, hogy a múzeumok a kereskedelmi jellegű tényezőket 
egyre több olyan kiállítással kombinálták, amelyeket a szélesebb közönségnek szántak.

30. Bishop, Claire, Lecture for Creative Time’s Living as 

Form, Cooper Union, New York, May 2011

1. Alexander McQueen a Metropolitan Múzeumnál, 2011, 

sorbanállás kiállitáshoz

2. Alexander McQueen, Savage Beauty, Metropolitan Múzeum, 2011
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1. Tate Modern, turbinacsarnok, Anish Kapoor, 2002

2. Tate Modern, Aj Vej-vej, 2010 

3. Tate Modern, Aj Vej-vej, 2010, Napraforgómagok
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4.1  a TaTE-EffEKTUS

A globalizáció korának múzeumát a legjobban a Tate Modern testesíti meg Londonban. Az évente több 
mint ötmillió látogatót fogadó intézmény nagyon tudatosan alkalmazza a népszerű popkultúra receptjét, 
miközben a bemutatott kiállítások tekintetében igen magas színvonalat képvisel. A Tate azt demonstrálja, 
hogy a tömegek kiszolgálásának nem feltétlenül kell a kulturális tapasztalat rovására mennie.  Pompás 
térbeli elrendezés és megfelelően csatasorba állított kereskedelmi kínálat, erőteljes kurátori küldetéssel 
párosítva, amely vonzza mind a helyi (brit), mind a nemzetközi művészetkedvelő tömegeket. „A Tate 
Modern ezáltal két ellentétes impulzust kapcsol össze —  egyfelől azt, hogy egy privilegizált helyet 
hozzon létre a brit művészet számára a nemzetközi modern és kortárs művészettörténet kánonjának 
megfelelően, másfelől pedig, hogy egy globálisan átfogó kortárs művészeti gyűjteményt határozzon 
meg, ahol kiegyensúlyozottan kell közelítenie az egyes nemzetek reprezentációjához, hogy ily módon 
létrejöhessen a múzeum vélhetően semleges és objektív tekintélye.”31

A Tate Modern a Temze partján, egy volt turbinaépületben kapott elhelyezést, amelyet a múzeum céljára 
felújítottak. Szerencsés és szimbolikus, hogy ez egy gyárépület, eltörölve ezzel az elitista póznak még 
a látszatát is. Nicholas Serota, aki már 24 éve igazgatja az intézményt, tudatosan vállalta a művészet 
teljes demokratizálását. Ezt a hozzáállást erősítette a múzeumba való ingyenes belépés és a funkciók 
bősége az épületben, amely a konkrét kiállításokon túl is vonzotta a közönséget. Serota felismerte, 
hogy a központi turbinacsarnok  egyedülálló méretei és térbeli adottságai kivételes installációk 
bemutatását teszik lehetővé, amivel „sztárművészeket” csábíthat oda, hogy kifejezetten a helyszínre 
tervezett installációkat készítsenek, amelyek viszont vonzzák a közönséget. Az elmúlt évtizedekben olyan 
művészek kaptak megbízást mint Anish Kapoor, Olafur Eliasson és Aj Vej-vej, akik a nagycsarnokban 
6—8 hónapos időszakra állítottak ki. Serota azt is felismerte, hogy a vállalati struktúrát ki kell használni  
a szponzorálásra és ezzel párhuzamosan keresnie kell az éppen hatalmon lévő miniszterelnöknek  
a kegyét. Ezzel még a gazdasági világválság örvényei közepette is képes volt kiapadhatatlan 
támogatásról gondoskodni. Végül a kreatív marketingháttér a tömegeket becsalogató installációkkal 
párosulva sértetlenül megőrizte a múzeum népszerűségét. Olyannyira, hogy a turbinaépület 34 000 m2-
es kiállítási terét még ki is bővítették egy új szárnnyal, amelyet a múzeumot eredetileg is tervező Herzog 
és de Meuron alkottak meg. Elmés marketing-stratégiákat alkalmazva az új szárnyat ügyesen a londoni 
olimpiai játékokkal egy időben nyitották meg.

A Tate Modern a korszellemmel együtthaladva felismerte, hogy a mindent behálózó, médiaalapú 
popkultúra alapjaiban felszámolta azt az áhítatos attitűdöt, amit az emberek korábban a múzeumok 
iránt éreztek, az új elektronikus média pedig megváltoztatta a múzeumlátogató közönség információ-
feldolgozási módszereit. „A múzeum valami mássá alakul át, és mi még nem tudjuk, hogy mivé,” mondja 
Chris Dercon a Tate Modern jelenlegi igazgatója.32 

31. Tomkins, Calvin, The Modern Man, How the Tate 

Gallery’s Nicholas Serota is reinventing the Museum, 

New Yorker, 2 July 2012.

32. Tomkins, New Yorker

1. Tate Modern, London, Egyesült Királyság, 2000 (külső)

2. Tate Modern Addition, London, Egyesült Királyság,  

Herzog de Meuron, 2012
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1-2. Kantoni Operaház, Zaha Hadid, 2010
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4.2  a KíNa-SZINDRÓMa

A művészet globalizálódásának tárgyalása nem lenne teljes Kína szerepének áttekintése nélkül. Több mint 
250 éven át a művészet zsinórmértéke azon az előfeltevésen alapult, hogy művészet-értelmezésünk alapjait  
a nyugati civilizáció fektette le. A művészet minden más formáját az etnikai egzotikumok közé sorolták, legyen 
szó akár a Hszien város közelében feltárt agyagkatonákról, akár a Tutanhamon sírjából előkerült emlékekről. 
Ezek a leletek azonban műalkotásokként kezdték bejárni a világot, leépítve a Nyugat dominanciájának 
képzetét. Ahogy Peter Weibel megjegyezte: „a nemzetközi modernitás nem más, mint a fehér, keresztény 
művészet hegemóniája a klasszikus Nyugattól kezdve, amelynek eredete Athénhoz és Rómához nyúlik 
vissza. Ebben az értelemben a modernitás egy olyan elgondolás, amelytől ellentmondásai miatt fájdalmas 
búcsút kell vennünk. “33 A globális gazdaságok szerkezeti átalakulása, a művészet gazdasági tényezőként 
való megjelenése, és a múzeumok mint a gazdasági presztízs demonstrációi mind hozzájárultak a művészeti 
piac térképének átrajzolásához. Valójában a művészet lett az az univerzális nyelv, amely átlép a gazdasági 
határokon, ösztönzi a párbeszédet, és amely képes elmosni bizonyos politikailag erőltetett határokat. A 21. 
század elején domináns gazdasági hatalomként való felbukkanásával együtt Kína térhódítása a nemzetközi 
művészeti piacon is látványosan elkezdődött.

Kínában az elmúlt évtized során radikálisan átalakult a művészetről, annak társadalmi szerepéről és  
a múzeumok jelentőségről alkotott felfogás. Kivirágzott a kortárs művészet, és művészeik nemzetközi 
elismertségre tettek szert. „Érdekes módon azzal, hogy engedik a kortárs művészetet megtörténni (perszer 
csak addig, míg túl messzire nem merészkedik) — a kortárs művészet segíti a kormányt abban, hogy a Nyugat 
felé a liberalizmus képzetét építse fel, és ugyanakkor hozzájárul a gazdasági növekedéshez, ami a fennálló 
rendszer megalapozó ereje.”34 Kínában a művészet, a volt szovjet blokkban burjánzó szamizdat irodalomhoz 
hasonlóan, a politikai elittel szembeni állásfoglalásokat provokál, amivel folyamatosan teszteli Peking 
tűrőképességét. Az olyan művészek mint Aj Vej-vej, aki Nyugaton sztárművész lett, egyértelműen átlépték  
a politika toleranciájának küszöbét, és az ő többszöri bebörtönzése bizonyítja, hogy Peking nem pártfogolja 
a nyílt provokációt. „A kínai művészet exportált művészet — közönsége elsősorban nyugatiakból és a művelt 
vagy a divatot követő kínaiak szűk köréből kerül ki. Az avantgárd művészet felforgató, kritikus természetét, 
amely egyszer már jelentős szerepet játszott az 1980-as évek kínai értelmiségi köreiben, tovább hígítja  
a művészeti piac féktelen növekedése…”35

A kortárs művészet felbukkanása Kínában mindamellett páratlan fellendülést hozott a múzeumépítészetben. 
Sanghajban például az önkormányzati szervek több mint száz múzeumot építenek, amelyeket 2013-ra kell 
befejezni. Több múzeumot  nyitnak, mint ahány Starbucks kávéházat. Művészeti múzeumokat építenek, hogy 
a kulturális bőség érzetét keltsék, és e múzeumok tartalma és küldetése gyakran nincs meghatározva.  
A kínaiak számára a múzeum a civilizáltság és a korszerűség szimbóluma. A nagyobb kínai metropoliszokban 
megjelenő, felemelkedő kínai középosztály számára  annak is az eszköze, hogy úgy érezzék, csatlakoztak egy 
kulturális elithez. Mivel a kínai társadalom e bimbózó kasztja számára a nemzetközi utazás lehetőségei még 
mindig korlátozottak, Peking politikai elitje a múzeumépítészetet használja a nyugati kultúra importálására és 
értelmezésére, ezzel teremtve meg az utazás illúzióját.

Ennek a hullámnak a részeként a kínai politikai elit tagjai „sztár” státuszú építészeket csábítottak Kínába, 
hogy a lakosság számára hatalmas műveket építsenek, és ezek némelyikét a kulturális boom céljaira szánták. 
Zaha Hadid operaháza Kuangcsouban és a New Century City Art Centre Csengtuban azt mutatja, hogy 
meghatározott funkció híján az építészetnek nehézségei támadnak. Ezek az épületek arra törekszenek, hogy  
a nyugati kultúrát beültessék a helyi kínai kontextusba, kulturális igazgatóik azonban nem rendelkeznek  
az intézményük működtetéséhez szükséges eszközökkel, így azok az év nagy részében kihasználatlanok.  

33. The Global Art World, Edited by Belting Hans 

and Buddenseig Andrea, 2009, Weibel, Peter, Global 

Art: Rewritings, Transformations, and Translations. 

Thoughts on the Project GAM, 74-88

34. The Global Art World, Edited by Belting Hans 

and Buddenseig Andrea, 2009, Hing-Kay Ho, Oscar, 

Government, Business, and People: Museum 

Developments in Asia, 266-278

35. The Global Art World, Hing-Kay Ho, Oscar1. Csang Hsziao-Kang festménye

2. Kivégzés, Jüe Min-csün

3. Bicycles, installáció, Aj Weiwei, 2009 

4. A kínai pavilon a Sanghaji Világkiállításon, 2010
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1. Múzeum Ordosban, Kína, MAD Architects
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Egy, a kortárs kínai építészetet elemző újabb cikkben a következő olvasható Zaha Hadid operaháza kapcsán: 
„Az építészet jelenlegi állásáról sokat elmond, hogy az elmúlt évtizedek legcsábítóbb operaháza egy általános, 
új üzleti negyedben épült fel, a város külső szélén, állandó társulata nincs, csak másodosztályú programja. S 
mivel Kínáról van szó, egy olyan országról, amelynek még mindig kulturális növekedési fájdalmai vannak, és 
amelynek nagy építészeti alkotásait többnyire szakképzetlen, vándorló munkaerő építi, az opera építése során 
problémákkal küszködnek, és a minőség helyenként minősíthetetlenül gyenge.”36 Persze az építész sztárelitet 
is kérdőre kell vonni, mert a gomba módra szaporodó, de működésképtelen épületekért nem csupán  
a megbízást adó kulturális hatóságok a felelősek. Az építészek, akik túlságosan is mohón törekszenek arra, 
hogy a weblapjukon egy újabb hatalmas műről számolhassanak be, igen gyakran hagyják figyelmen kívül 
az építész alapvető küldetését — hogy a helyszínnel összhangban lévő és kulturális szempontból is helytálló 
projektet valósítsanak meg. A globális siker hajszolása közben gyakorta megfeledkeznek erről a felelősségről. 
Az is kérdésként merül fel, hogy egyáltalán lehet-e párbeszédről szólni a megbízó és az építész között, hiszen 
a különböző kulturális pártvezetők ezekben a kínai városokban sok esetben pusztán végrehajtói egy víziónak, 
amelynek célja valamilyen politikai szinten még megfogalmazásra vár.

Kína kulturális boomjának egy másik hajtóereje a városokba történő tudatosan gerjesztett migráció, melynek 
során a városiasodás és az ahhoz kapcsolódó ingatlanüzletág ösztönzése érdekében fejlesztenek városokat. 
Ezeket az új városokat sokszor egyik napról a másikra tervezik meg és építik fel a demográfiai illetve gazdasági 
előfeltételek jól átgondolt koncepciója nélkül. E megkérdőjelezhető fejlődés egyik szimbóluma Ordos 
városa, amely Belső-Mongólia sivatagában helyezkedik el. Az elgondolás az volt, hogy egy szomszédos 
városközpontból csalogassák a lakosságot egy újonnan épülőbe, ezért néhány év alatt egy teljes városi 
környezetet építettek fel az elképzelések szerint egymilliós lakosság számára. A megépült kiemelkedő 
épületek egyike egy 40 000 m2-es kortárs művészeti múzeum, amelyet napenergiával működő passzív 
épületként alkotott meg a legismertebb kínai tervezőiroda, a MAD Architects. A sivatag dűnéit utánozva 
hullámzó homlokzat rézből készült zsaluzata biztosítja a természetes világítást és szellőzést, valamint  
a passzív klímaszabályozást. Az épület gömbölyded formája tudatosan száll szembe az újonnan tervezett 
város szigorú hálózatával. A tojás formájú épületen belül a központi átrium tere egyértelműen a bilbaoi 
Guggenheim Múzeumtól kapott építészeti végszót követi, számos, egymást a térben szoborszerűen 
keresztező rámpa tárul fel, és vezet egyik kiállítótérből a másikba. Csak egy probléma maradt: Ordos 
kísértetvárossá vált, mivel még mindig lakóira vár. Az áttelepítést előirányzó politikai szándék kudarcba fulladt, 
és az egész fejlesztés azt mutatja, hogy ezek a monumentális épületek, amelyeket a gazdasági növekedés 
és a társadalmi felemelkedés testamentumaként hoztak létre, üresen maradnak. Ezek a forgatókönyvek, 
amelyek zavaró módon és különféle nagyságrendekben fordulnak elő, nem szokatlanok Kínában, és felvetnek 
egy rémisztő kérdést: Vezethetnek-e politikailag motivált célkitűzések társadalmi és kulturális sikerhez? Ezek  
a kezdeti projektek bizony azt szemléltetik, hogy az ilyen tervek  
tartalom nélkül valójában kudarcra vannak ítélve.

Saját tapasztalatunk Sencsen városában, amelyről a II. rész 3. fejezetében számolok be, hasonló bevezetés 
volt számunkra a politikai vezetők által adott zavaros megbízások világába. Egy múzeum és kulturális 
központ (újra)tervezésével bíztak meg, ahogyan a látnoki szellemű polgármester tájékoztatott bennünket. 
Bár a polgármester támogatta erőfeszítéseinket, hamar rá kellett ébrednünk, hogy ezen épületeknek mind 
a rendeltetése, mind pedig a kulturális küldetése meglehetősen homályos. A program hiánya fenyegetően 
nyilvánvaló volt, ezért a szakmai folyamatot először az épületek programjának kidolgozására irányítottuk. 
Erőfeszítéseinket a polgármester megértette, kollégái pedig legjobb esetben is csak elviselték. Amikor 
a polgármestert magasabb politikai beosztásba léptették elő, vákuumba kerültünk, és egész szakmai 

36. Ouroussoff, Nicholas, Chinese Gem That Elevates Its 

Setting, New York Times, 5 July 2011

1–2. Múzeum Ordosban, Kína, belső
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„...kötelességünk nekünk magyaroknak,

saját népünk művészetét tanulmányozni és azt 

a mi általános európai kultúránkkal 
egybeforrasztani!” 

– Lechner Ödön 
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státuszunk jelentősen meggyengült.

5. a MagyaR KONTEXTUS

Iparművészeti Múzeum, Lechner Ödön
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1. Iparművészeti Múzeum, Lechner Ödön, 1896, (nagycsarnok)
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Az elmúlt 150 év magyar művészetének és múzeumi kontextusának az értékelése mind politikai, 
mind kulturális és nem kevésbé gazdasági szempontból összefügg az ország átfogó európai 
összefüggésekben elfoglalt pozíciójával. A kulturális kontextus értékelésekor lényegében a Budapesten 
fellelhető történelmi mintákról beszélünk, hiszen Magyarország feudális társadalomból kinövő 
városiasodását a 19. század utolsó részében mindig is polarizálta Budapest. A főváros által kialakított 
politikai és gazdasági dominancia soha nem szűnt meg, és ez a tény az egész ország kulturális mintáit 
befolyásolta.

Az ország kulturális sémáinak komplex elemzése kimerítené e fejezet kereteit, de rövid áttekintésként 
elmondható, hogy Magyarország a művészet világában mindig is marginális tényező volt, és sajnos 
legnagyobbrészt az is marad. Az építészetben hasonlóképpen voltak innovatív pillanatok  és virágzó 
időszakok, de általánosságban a kulturális intézmények fejlődése korlátozott volt.

A haladás egyértelműen  legjelentősebb időszaka, amely egyszersmind létre is hozta Budapest 
városi lenyomatát, a 19. század végén következett be, amikor a legjelentősebb kulturális eredményei 
megszülettek. Az Ausztriával való gazdasági és politikai kapcsolat ideális egyensúlya a Habsburg 
dinasztia uralkodása idején a „házasságon” belüli egészséges szuverenitással párosulva lehetővé 
tette Magyarország számára, hogy gyorsan politikai és gazdasági erővé nője ki magát a régión belül. 
Az 1898-as millenniumi kiállítás ösztönzést adott a politikai vezetőknek a város több fontos kulturális 
létesítményének felépítésére: ekkor határozták el a a Hősök terén álló Szépművészeti Múzeum 
és Műcsarnok, valamint a Zeneakadémia építését is. E korszak kulturális fellendülését  Budapest 
fejlődésében azóta sem múlta felül semmi, és a legjelentősebb kulturális intézmények lényegében mind 
a mai napig e korszak épületeiben vannak. Valójában az elmúlt 110 év során a Művészetek Palotája 
képviseli az egyetlen jelentős kulturális fejlesztést.
 
A kulturális intézmények e rövid felvirágzási időszaka alatt Budapesten épült múzeumok közül talán 
Lechner Ödön 1896-ban átadott Iparművészeti Múzeuma a legkülönlegesebb.

Lechner múzeumának jelentősége abban állt, hogy egy különleges építészeti stílus meghatározására 
törekedett — a magyar identitással és a kulturális népi hagyománnyal összefüggő tiszta 
jellegzetességeket kutatta. A homlokzatot díszítő Zsolnay kerámia motívumoknak nem csupán dekoratív, 
hanem funkcionális szerepet is szánt. Lechner előre látta az állandóan fejlődő város problémáit, és  
az ezzel járó környezetszennyezés hatásait, ezért olyan homlokzati burkolatot keresett, amely könnyen 
tisztítható. A díszítőelemek funkcionális célú alkalmazása olyan építészeti gondolkodást tükröz, amely 
csak évtizedekkel később, jócskán a 20. században bukkant fel. Lechner erőfeszítései egy „magyar” 
építészeti formanyelv kialakítására nem kaptak elismerést. Épületeit különlegességnek tekintik, és 
gyakran tévesen a spanyol Antonio Gaudi excentrikus építészetéhez hasonlítják. Egy átfogó európai 
kontextusban, ahol a klasszicista épületek képviselték a standard tipológiát, Lechner törekvése egy 
regionális formanyelv kialakítására innovatív és forradalmi volt. A textilek és ruhák mintáin található 
hagyományos népi motívumokon alapuló díszes építészeti eszköztár létrehozására törekedve lerakta 
egy „magyar stílus” értelmezésének alapjait. Maga a múzeum, bár elrendezését és belső kialakítását 
tekintve klasszicista mintát követett, alapvetően innovatív volt. Az ázsiai és keleti motívumok alkalmazása 
templomra emlékeztető eklektikus belsőt eredményezett. A széles átrium mentén kiterjesztett galériák 
eltértek a korra jellemző merevebb, visszafogott belsőktől. Ahogy Lyka Károly, a korszak egyik legtöbbre 
becsült művészettörténésze mondta: „Monumentálisat akart alkotni. Keresett hozzá monumentális 

1. Iparművészeti Múzeum, Lechner Ödön

2. Iparművészeti Múzeum, részlet

2

1



64 Múzeumtervezés a globalizáció korában 5. a magyar kontextus

1. Korniss Dezső, Laokoon I., 1948 
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anyagot. A kő - - így magyarázta, - - nem való erre. Mert, sajnos, nincs igazán időtálló, e célra alkalmas 
kövünk. A korom a puszta vakoláson túlságosan gyorsan változtatja bagolyvárrá a legszebb házat. 
Lechner tehát régi szerelméhez fordult, ahhoz az anyaghoz, amely egykor a Lechner-féle téglagyárban 
meghitt játszótársa volt: a majolikához. Mert azt tisztán lehet tartani, azt vékony lemezekben, 
tehermentesítőn lehet alkalmazni — így magyarázta, a berzenkedő hivatalos fórumoknak. S főkép mert 
ez magyar anyag, minket jellemző matéria és színt, sok színt lehet vele a homlokzatra, a párkányokra,  
az ablakok köré juttatni, akár színes pamuttal a szűrön — gondolta titokban magában.”37 Lechner műve, 
bármilyen innovatív volt is, nem kapott nemzetközi elismerést. Ami a helyi viszonyokat illeti, hagyták, 
hogy az épület addig romoljon, míg tragikus állapotba került. Csak egy a felújítását és bővítését célzó 
közelmúltbeli pályázat ad némi reményt arra, hogy ismét a megérdemelt állapotba kerüljön. 

A Magyarországon 1930—1948 közé datálható Bauhaus időszak során, amely jó néhány magyar építész 
számára hozott nemzetközi elismerést, nem született semmilyen jelentősebb kulturális épület. Ebben az 
időszakban elsősorban lakóépületek,  kereskedelmi létesítmények és néhány mozi épült. A kor építészei 
és művészei kevés lehetőséget kaptak jelentős művészeti intézmények létrehozására. Csak  
az ország elhagyása után volt néhány építésznek, például Breuer Marcellnek és Moholy-Nagy Lászlónak, 
lehetősége arra, hogy tehetségüket teljes fényében megmutassák. Ironikus, hogy New Yorkban éppen 
Breuer Marcell Whitney Múzeumát tartják számon — a Guggenheim Múzeum után — a második 
leginkább ikonikus múzeumként. 

Az 40 évig tartó szovjet megszállás nyilván nem segítette Magyarország integrációját a nemzetközi 
művészeti színtérhez. A művészetet, mint a legtöbb szellemi területet, legjobb esetben megtűrték, és  
a művészek a színfalak mögött túlnyomórészt el voltak vágva minden nemzetközi párbeszédtől. 
Miközben létezett egy domináns underground illetve szamizdat mozgalom, a magyar művészek 
számára egészen a vasfüggöny 1989-es lebontásáig kevés lehetőség nyílt arra, hogy a nemzetközi 
művészvilággal kapcsolatba kerüljenek.

Magyarország művészeti és azon belül építészeti vonulatait történelmileg az elkülönültség jellemzi.  
A visszapillantás jelentős tehetségeket mutat ugyan, de ezek csak helyi elismerésben részesülnek. 
A hazai festészet alig két évszázada nevezhető csak magyarnak. De azzal, hogy magyarnak kezdte 
nevezni magát (s levált az osztrák, német vagy olasz festészetről), kezdetét vette az elszigetelődése 
is: belesüppedt saját nemzeti romantikájába. A 19. század elejétől kezdve a magyar festészetet 
éppúgy az elzárkózás jellemezte, mint az irodalmat vagy a színházat. Természetesen mindig akadtak 
kezdeményezések a nemzeti romantika egyeduralmának a megtörésére. De elszigeteltek maradtak 

– akár azért, mert az illető művész eleve magányos és különc volt (Mednyánszky László, Csontváry, 
Gulácsy, Farkas István), akár azért, mert az irányzat, amely szembefordult a patetikus romanticizmussal, 
nem tudott intézményesülni (ilyen volt a Kassák féle aktivista és konstruktivista irányzat, a Szentendrei 
Iskola, az 1946-ban alakult rövidéletű Európai Iskola), akár pedig azért, mert az illető művészek előbb-
utóbb elhagyták Magyarországot, hogy másutt örömmel befogadják őket (Molnár Farkastól és Moholy-
Nagytól kezdve a hetvenes évekig számos magyar képzőművész kényszerült emigrációba).38

A modern magyar festészet története a Nagybányai Iskolával kezdődött (1896), amelynek meghatározó 
egyénisége Ferenczy Károly volt. Ezt követte a Nyolcak csoportja, amelynek tagjai a nagybányaiak 
posztimpresszionizmusa helyett olyan új festő nyelvet dolgoztak ki, amely szinkronban volt a korabeli 
európai festészeti köznyelvvel. A mozgalomként csak néhány évig működő csoport gyorsan felbomlott, 

37. Lyka, Károly. Müvészet, XIII évfolyam, 1914. VI szám

38. Földényi, F. László, Der Weg der ungarischen Kunst, 

in: Kunst der neunziger Jahre in Ungarn, Berlin, 

Akademie der Künste, 1999. p. 12

1. Whitney Museum, New York, 1963-1966

2. Breuer Marcell, Whitney Museum, New York
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jelezve a mozgalom törékenységét és tagjainak eltérő jellegzetességeit. Az utánuk következő,  
a konstruktivista gondolkodás gyökereit az 1920-as években megvető Kassák Lajos vezette mozgalmat 
viszont tagjainak emigrálása sújtotta, mivel az avantgárd vezető művészei jelentősebb mozgalmakhoz 
akartak csatlakozni Európában. A későbbiekben az olyan iskolákat, mint a II. világháború után kialakuló 
európai iskola, amely a jelek alapján az egyik legelőremutatóbb csoportosulás volt Európában, a politikai 
hatalom hamar elnyomta.  A következő években a politikailag irányított szocialista realizmus vált  
az irányadó stílussá a magyar festészetben. A magyar festők csak az 1960-as években, az Iparterv 
csoport megjelenésével kezdtek a modern festészet európai és világtrendjeihez csatlakozni. Azonban ez 
az integráció is perifériális maradt, mivel a vasfüggöny kemény korlátokat szabott. A magyar művészek 
és a művészvilág egésze közötti valóban nemzetközi párbeszédet csak ennek 1990-es felszámolása és  
a magángalériák hálózatának kialakulása tette lehetővé. 

Ezzel a nyitással a művészet  intézményi térképe pluralistábbá és többközpontúvá vált Magyarországon. 
A Dunaújvárosban székelő Kortárs Művészeti Intézet (ICA) mellett — amely az 1990-es évek közepétől 
a kortárs művészet fontos központja —, két másik intézmény is erősíti a nem-budapesti intézmények  
pozícióját: a 2006-ban alapított  MODEM — Modern és Kortárs Művészeti Központ Debrecenben — és 
az 1991-ben létrejött Paksi Képtár. Az utóbbi nemrég költözött új épületbe, amelyet 2009-ben Mies van 
der Rohe- díjra jelöltek. Az ICA (Dunaújváros) kiállításai a városi lakosságot igyekszenek  megcélozni, és 
olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek fontos szerepet játszanak a helyi összefüggésrendszerben, illetve 
a társadalmilag felelős művészet és intézményi politika stratégiájával kapcsolatosak. E közelmúltbeli 
fejlesztések ellenére, még mindig jelentős hézagok vannak olyan kulcsfontosságú területeken, mint  
a következetes kiadói infrastruktúra, a művészek és intézmények stabil pénzügyi háttere, valamint a jól 
dokumentált és naprakész egyéni művészi oeuvre-katalógusok készítésének képessége, a művészek 
képeskönyv jellegű „monográfiái” helyett. E hiányosságok jelentősen hátráltatnak minden a magyar 
kortárs művészet eredményeinek megfelelő értelmezésére irányuló próbálkozást.39

Ebben az összefüggésben a Művészetek Palotájában található Ludwig Múzeum egyedülálló helyzetben 
van. Több mint száz év alatt ez volt az első jelentősebb múzeumi projekt, és az első olyan, ahol 
komolyabb múzeumi technológiát lehetett hadrendbe állítani. Amint azt a II. rész 2. fejezete tárgyalja, 
a Ludwig múzeum projektje jelentős, nemzetközileg is elismert múzeumot teremtett Budapesten. 
Mélyebb elemzésnek alávetve megkérdőjelezhető, hogy egy nagyobb kulturális létesítmény 
kontextusában való elhelyezés és az azzal való párosítás szolgálta-e a legjobban a múzeum küldetését. 
Szimbolikusnak mondható ugyanakkor, hogy az épületet háttérbe szorítják a sztárépítészek által 
világszerte tervezett kulturális intézmények. Az épület kiemelkedően megfelel a magyarországi kulturális 
igényeknek, építészeti érdemei azonban a nemzetközi arénában marginálisak. A magyar építészet  
a szélesebb nemzetközi összefüggésben szinte észrevétlen marad. Egyedül Makovecz Imrének  
az „organikus kuriózumok” birodalmához tartozó építészete kapott „jelentős” sajtót. Ez a sajtó is inkább 
a „másságával” van elfoglalva, semmint tényleges, igaz értékeivel. Így joggal elmondható, hogy a magyar 
építészet, ahogyan történelmileg általában a többi művészet is, az utóbbi években komoly eredményeket 
ért el, amelyek azonban csak jelentéktelen elismerésben részesültek. Ugyanakkor amint azt a történelmi 
tendenciák is szemléltetik, az elszigetelődési politika helyi sémái, a kollégák között, még mindig 
mintaként figyelhetők meg…

39. Kékesi, Zoltán, A Short Guide to Hungary’s 

Contemporary Art Scene (Article), ArtMargins, 24 

October, 2011

1. Paksi Képtár, 2010
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 – Louis Kahn  

Megelégszenek a gombnyomásra bekapcsolható statikus fénnyel,  és 

elfelejtik a természetes fény végtelen változékonyságát,  

amelytől egy helyiség a nap minden pillanatában más és más.”

a természetes fénybe vetett hitükről.
„Manapság az irodájukban dolgozó építészek megfeledkeznek
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A fenti múzeumépítészeti áttekintés célja az volt, hogy az idő távlatából rálátást nyújtson  
az építészet e területét érintő változásokra. A fejlemények áttekintése nyomán világossá válik, hogy 
a múzeumfejlesztések és ebből következően a múzeumépítészet is mindig szorosan kapcsolódott 
a gazdaság- és kultúrpolitikához, és hatással volt rá az adott korszak művészetéhez való általános 
hozzáállás is. Az építészek idővel alkalmazkodtak ezekhez a művészetfelfogásokhoz, és a kiállítások 
számára olyan befogadó teret biztosítottak, amilyenre az adott kulturális körülmények között igény volt. 
Amilyen mértékben kommercializálódik a társadalom, valamint a kultúra iránti igény, olyan mértékben 
erodálódnak a művészetnek és a múzeumoknak az elitista korlátai. Miközben ez a folyamat kedvező 
módon a közönség óriási tömegei előtt megnyitja a művészet kapuit, ezzel egyidejűleg fel is hígítja  
a művészet és vele együtt az építészeti intézmény minőségét. A múzeumok lényegében szórakozató 
központokká váltak, és a technológiának a művészetben való elburjánzása révén a művészet is az ipar 
közvetett reklámhordozójává vált.41 A művészet demokratizálódása — amit leginkább  
a tömegek pénzügyi célból történő becsalogatása váltott ki — felhígította a művészet végső küldetését: 
nevezetesen, hogy a művészetek kifinomult szövetében eligazodni képes „írástudókhoz” szóljon és 
párbeszédet kezdeményezzen velük.

40. King, Margartet, J. „ Theme Park Thesis,” Museum 

News, September, October 1990, p. 60-62
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Mindemellett hiszem, hogy a művészetek kommercializálódása nem csökkenti az építész alapvető 
felelősségét amikor a múzeumtervezés kihívásával kerül szembe. Az építész kötelezettségeinek egy 
globalizált szerepkörben rugalmasan alakíthatóknak kell lenniük, illetve, másként fogalmazva, univerzális 
módon kell meghatározni azokat. A  múzeumtervezés alapvető küldetését a következőképpen lehet 
meghatározni:

A múzeum fő rendeltetése az, hogy személyes, intim kapcsolatot teremtsen a látogató és a műalkotások 
között. A múzeumnak ezért olyan térbeli környezetet kell teremtenie, ahol az intimitás biztosított, és adott 
a műalkotások szemlélésének érzelmi, sőt spirituális élménye. A múzeumnak kiállítási terek sokféleségét 
kínálva tudni kell alkalmazkodnia a művészet napjainkban egyre bővülő repertoárjához.

A múzeumnak térbeli rugalmassággal és variálhatósággal kell rendelkeznie. Konkrétabban a fény 
kezelése, a természetes és mesterséges fény integrálása jelentősen befolyásolja a kiállítási terek léptékét 
és minőségét, ezen belül pedig a rugalmasságukat. Az igényelt terek sokfélesége összefügg a fény 
megjelenésével a különféle terekben. A múzeum és a különböző kiállítási területek átfogó megvilágítási 
stratégiájának kialakításakor tekintettel kell lenni a technológia, különösen a gépészeti technológia 
integrálására is.

A Louis Kahn által meghatározott terminológiával élve a „kiszolgáló” és a „kiszolgált” terek közötti 
megfelelő kapcsolat az, amitől a múzeum sikeres lesz. Bár a múzeum létének elsődleges célja  
a kiállítások létrehozatala, e mellett biztosítani kell egy sor egyéb funkciót is, hogy az intézmény  
a nagyközönség számára vonzó és pénzügyileg életképes legyen. A terek kombinációja, azok 
funkcionális és építészeti párbeszéde az, ami képessé teszi a múzeumot arra, hogy élmények széles 
skáláját nyújtsa. Egy leendő múzeum programjának meghatározásakor vagy felülvizsgálatakor az építész 
szerepe az, hogy megvizsgálja és meghatározza ezeket a tereket, és megtalálja köztük a legmegfelelőbb 
egyensúlyt. A 21. századi múzeum sikerének képlete Thomas Krems, a Guggenheim korábbi igazgatója 
szerint: „A múzeumnak szüksége van egy kiváló gyűjteményre, egy nagyszerű épületre, remek időszaki 
kiállításra, egy kiváló második kiállításra, két üzletre, két vendéglátó egységre és Internetre.”41

Nem minden intézmény tudja követni ezt a sémát, és nincs is rá feltétlenül szükség, de tagadhatatlan, 
hogy a kiállítási és „egyéb” terek egyensúlya az, amit egy sikeres múzeum kialakítása érdekében szem 
előtt kell tartani.

1.

2.

3.

41. Higgins, Charlotte, Guggenheim’s 7 million dollar 

man quits as chairman, The Guardian, 21 January, 2005
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A nemzetközi arénában a múzeum új, összetettebb jelentőségre tett szert. A művészeti világ 
globalizációját megelőzően a múzeum egy adott kulturális környezetben kontextust, hátteret nyújtott 
a művészet relevanciájának biztosítására. Mióta a művészet elveszítette helyi jelentőségét és azt 
a relevanciáját, hogy  egy adott kulturális keretben intellektuálisan hangadó legyen, a múzeum is 
elvesztette az autoritását, amellyel a művészet számára kritikus kereteket biztosított.  
Ez a „gyökértelenség” az oka, hogy a múzeumnak újra kell definiálnia magát, érzékenységet kínálva egy 
kommercializáltabb és popularizáltabb világban. Bár az elitizmust felváltotta a tömegek vonzásának  
az igénye, a múzeum még mindig képes intellektuális kontextust biztosítani a képzőművészetek számára. 

Bár féktelenné vált a (pénzügyi) nyomás, hogy a közönséget mindenáron becsalogassák a múzeumba, 
ez nem írhatja felül az építész azon küldetését, hogy működőképes „épületet” biztosítson. A kortárs 
építészek részéről túl gyakran váltott ki felelőtlen reflexeket az a kényszer, hogy ikonikus épületeket 
hozzanak létre, akár az épület funkcionális lényegének a rovására is. A közönség becsalogatásának 
vágyából és az „érdekes” építészet képzetéből formálódó spirál gyakran veszélybe sodorta magát 
a célt, a rugalmas, jól megvilágított kiállítóterek létrehozását. Az építésznek a pragmatizmus és 
az ikonikus épületre való törekvés egyensúlyát keresve fel kell mérnie az adott építészeti projekt 
összefüggésrendszerét, célját, nem utolsósorban pedig a költségvetését. Egy tiszta, fehér doboz 
múzeummal az építész semmivel nem kínál kevesebbet — ez egyszerűen csak  a kortárs kiállítási 
helyszín funkcionalista értelmezése. Paul Goldberger a mai kor múzeumainak problematikus 
dilemmájáról ezt írta: „Sok múzeum beleesett az őrült növekedés csapdájába, aminek valami más a célja, 
mint a művészet demokratizálása. A múzeumok építése a siker szimbólumává vált a városok számára 

—  valamint azok számára, akik az 1980-as években meggazdagodtak… Sokan saját sikerüknek estek 
áldozatul, és belekeveredtek a bővülő létesítmények és a fenntartásukhoz szükséges még több pénz 
szükségességének a spiráljába…”42

42. Goldberger, Paul, ART; Doesn’t Anybody Want This 

Job?, New York Times, 26 June, 1994

4.

5.
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Egy múzeum megtervezése egyszerre nemes és félelmetes feladat. A vágy, hogy a művészet számára 
megalkossunk egy szintén „művészeti tárgyat”, olyan kényszerítő ösztönzés, amely arra csábít, hogy ha 
lehetőség nyílik rá, megragadjuk. Kétségtelen, hogy a kiállított műtárgyak művészi erényeinek hatalma 
és az őket magába foglaló környezet közötti egyensúlyt igen érzékeny kell kialakítani. E törekvés során 
azonban az építésznek szem előtt kell tartania mindazon funkcionális és műszaki kérdések sokaságát, 
amelyek az intézményt „sikerességgel” itatják majd át. Ami a múzeum tervezését sikerré avatja,  
az az esztétikum és a munkafolyamatok kényes, érzékeny egymásba fonódása.
Abban a szerencsében volt részem, hogy két múzeum tervezésében is részt vehettem. Mindkét esetben 
arra törekedtünk, hogy ezt a finom egyensúlyt megteremtsük. Elkötelezettségünk, hogy megértsük 
megbízónkat, és saját felfogásunknak megfelelően a legjobb megoldást adjuk neki, mindig nagyon fon-
tos számunkra. Mindennél fontosabb egy meghatározó, átgondolt tervezési program. E múzeumoknak 
sokszínűséget és gyakorlatias funkcionalitást kellett közvetíteniük. Küldetésük akkor sikeres, ha eleve 
figyelembe veszik a majdan ott működő kurátorok változó tevékenységeit. Figyelembe vettük  
a kiállítások sokféleségét és az azokon belüli sokszínűséget is.
Ezeknél az épületeknél tehát a funkcionalitásra és egyfajta visszafogott eleganciára fektettük a fő 
hangsúlyt. Nem léptünk be számos „sztár” építészkollégánk felségterületére, akik hivalkodóbb befoga-
dó létesítményben gondolkodtak volna. Az esetleges, szobrászi kifejezésmód helyett a semlegességet 
választottuk. A múzeumtervezés komplex folyamata és a sikeres múzeumot eredményező különféle 
terek kialakításának folyamata közben tanultunk. Megtanultunk alkalmazkodni az időbeli és pénzbeli 
korlátokhoz, az építés kihívásaihoz, valamint egy új kultúrához, amikor egy másik országban terveztünk.
Mindkét projektnek hasonlók a gyökerei abban, hogy mindegyiknél jól átgondolt múzeumok  létre-
hozására törekedtünk. A térbeli és építészeti kifejezés azonban egészen eltérő volt — és mindegyiknek 
megvannak a saját értékei. A Ludwig esetében már hét évnyi működés tapasztalatainak fényében 
értékelhetők az érdemek és a hiányosságok, Sencsen esetében viszont még türelmesen várjuk az 
átadást… A tervezési folyamat azonban mindkét esetben megvilágosító erejű volt.

BEVEZETÉS
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     a Ludwig Múzeum az egyetlen olyan 
  közgyűjtemény Magyarországon, ahol 
egyszerre van jelen a külföldi és a magyar 
 kortárs művészet.

– Bencsik Barnabás,  

a Ludwig Múzeum igazgatója

Nem arról van szó, hogy alkalmanként adományokat 

kapunk valahonnan. Mi szisztematikusan gyűjtjük a 

hatvanas évektől, az ebből a régióból, vagyis Közép- és 

Kelet-Európából származó műveket.”

„A legfontosabb szempont, amely a múzeum gyűjteményi stratégiáját 

meghatározta, és egyre inkább meghatározza, az, hogy



811.1. FejezetcímMúzeumtervezés a globalizáció korában

2. lUDWIg MÚZEUM, BUDaPEST

Ludwig Múzeum, főlépcső
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1. Millenniumi Városközpont, helyszínrajz
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A Ludwig Múzeum tervezése egy összetett folyamat része volt, amelyben maga a múzeum csak 
egyetlen eleme lett egy nagyobb kulturális komplexumnak. A projekt indítása és kivitelezése során 
végig egy átfogó eredményt tartottunk szem előtt: egy többfunkciós kulturális központ létrehozását egy 
új fejlesztési területen belül a Duna partján.
A projekt helyszínét eredetileg egy Bécs—Budapest világkiállítás helyszínéül szánták 1996-ban. A város 
központjától néhány kilométerre délre, de még nem teljesen elvágva Budapest főbb városi áramlásaitól 
a kiállítás a folyó mindkét partjára kiterjedt volna, és a különböző Duna menti területeket gyalogos 
hidak kötötték volna össze. Elsőként, 1994-ben az osztrákok szálltak ki a projektből, utána pedig  
a magyarok is felhagytak az Expo-projekttel, üresen hagyva mindkét partot, érvényes szabályozási 
tervekkel. A tervezett Expo-fejlesztés budai oldalát gyorsan kijelölték a Műegyetem bővítésére, 
majd különböző egyéb egyetemi és irodaépületek fejlesztésére. A pesti oldal viszont üresen maradt, 
fejlesztési elképzelés nélkül. 1998-ban Orbán Viktor akkori miniszterelnök megállapodásra jutott  
a magyar-kanadai Trigránit ingatlanfejlesztő társasággal. A kormány minimális összegért eladta a pesti 
Expo-területet fejlesztés céljára, egyetlen fő kikötése volt, hogy a terület egy bizonyos részét kulturális 
intézmények létesítésére kell felhasználni. Sem a program jellegét, sem az intézmények programját 
nem határozták meg, a cél egyszerűen az volt, hogy valamiféle kulturális életet leheljenek a területbe, 
amelyen egyébként vélhetően vegyes — lakó és irodai — fejlesztéseknek kellett megvalósulniuk  
a Soroksári út mentén. Az új fejlesztés a Millenniumi Városközpont nevet kapta, hirdetve, hogy  
az ezredfordulóig itt egy új városi „centrum” jön létre. 
1999 elején a magyar kormány úgy döntött, hogy a kulturális fejlesztés részeként a Nemzeti Színház 
tervét Budapest központja helyett (ahol az építés már folyamatban volt) a Millenniumi Központ 
területén valósítják meg. A tervek gyorsan elkészültek —számos elvetélt Nemzeti Színház pályázati 
terve állt rendelkezésre —, így egy „újrahasznosított” pályázatot jelöltek ki a területen megvalósítandó 
első projektként.
Siklós Mária eklektikus színházterve kezdettől fogva vitákat és tiltakozásokat váltott ki. Nemcsak 
a projekt odaítélése volt erkölcsi szempontból problémás, de ezen túlmenően maga a historizáló, 
posztmodern épület sem előlegezi meg semmilyen módon az elkövetkezendő új évezred építészeti 
jövőképét. Az utánzatokon alapuló architektúra, túldíszített motívumaival inkább egy túlhaladott stílust 
képvisel. Még problematikusabb, hogy a Millenniumi Központhoz nem készült átfogó városfejlesztési, 
építészeti stratégia — ennek hiánya egyből kiderült, amint a projekt kezdett lendületbe jönni. A terület 
kapcsolódása a város egészéhez nem volt egyértelmű, a folyamat felgyorsítása érdekében az eredetileg 
az Expónak szánt építési telkekhez hozzá sem nyúltak, és a leendő funkciók újbóli felmérése is elmaradt. 
A legtragikusabb talán az, hogy figyelmen kívül hagyták az esetleges gyalogos használat lehetőségét — 
és annak előnyeit — és a 7 km hosszú fejlesztési terület mind a mai napig beékelődve maradt  
a korszerűtlen HÉV-vonal (amely elvágja a közvetlen kapcsolatot a folyóhoz) és  a Soroksári út — egy 
négysávos poros gyorsforgalmi útvonal — közé. Az épületek bármilyen zöldterülettel való kapcsolata, 
a „telkek” átfogó tájképi rendezése szintúgy hiányzott. E perifériális terület integrálásának kísérlete egy 
városi központhoz számos tekintetben megoldatlan maradt. 

2.1  BEVEZETÉS
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1. A múzeum vázlata, pályázatra benyújtott anyag, (Zoboki Gábor)

2. Millenniumi Városközpont – modell
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2000 tavaszán irodánk bekerült a közé a hét építésziroda közé (valamennyien magyarok), amelyeket 
meghívtak, hogy vegyenek részt egy vegyes funkciójú épület tervezésére irányuló pályázatban 
a 12. számú telken, a Millenniumi Városközpont utolsó, a Lágymányosi-hídhoz csatlakozó 
területén. Ekkorra már Finta József irodája elkészített a területre egy átfogó „városrendezési 
jövőképet”, amely vegyes funkciójú épületeket tartalmazott, elsősorban irodákat, de szállodákat, 
konferenciaközpontokat és egy kis kiállítási épületet is. Az egész területet a konferenciaszervezésben 
gyökerező, turizmussal fűszerezett kereskedelmi központként képzelték el. A 12. számú teleknek, 
mint az egész fejlesztés végállomásának, többféle szerepet szántak, ebben egy hotel, irodai funkció, 
művészeti aukciós létesítmény, egy múzeum és egy nagy parkoló kapott volna helyet.  
A funkciók „sokszínűsége” a tervezett konferenciahelyszín közelségében gyökerezett. A 13. számú 
telket „támogató” területnek szánták, amely művészeti téren turista attrakciókat kínálna a kiállítási és 
konferenciaépületekbe látogatók számára. A telek, ugyanúgy mint a többi, a korábbi Expo-telkekből 
maradt, így a nyolcszögletű forma nem más városrendezési logikából eredt, mint egy korábbi 
koncepcióból.
 
Pályázatunk benyújtásakor igen komoly hangsúlyt fektettünk annak múzeum részére. A többi 
funkció jelentésüket és fontosságukat tekintve szükségszerűen semlegesnek tűnt, így átfogó 
koncepciónkban a múzeumot helyeztük kiemelt helyre, a telek Duna-parti oldalára egy széles 
feljáróval, amely a közönséget a különféle kiállítóterekbe vezette volna. Ez a feljáró nem csupán 
közlekedési útvonalként szolgált volna, hanem rajta átsétálva a város lélegzetelállító látványában 
is gyönyörködni lehetett volna. A feljáró belső oldala mentén egy udvart képzeltünk el, ahonnan 
a panoráma vizuális felüdülést kínál. Vázlatszintű koncepciót készítettünk a múzeumba tervezett 
fénycsapdákra is, megmutatva, hogy a galériaterek és azok fényhez való viszonya elsődleges 
fontosságú számunkra. 
Az épületben minden egyéb funkciót ennek rendeltünk alá — a hotel mint másik domináns funkció 
az épület másik „sarkát” jelölte ki, az irodákat pedig mintegy válaszfalként helyeztük el a híd felőli 
oldalon, mivel ebben a kompozícióban ez volt a legkevésbé „érzékeny” elem. Az összes parkolót 
és kiszolgáló funkciót logikusan a föld alá helyeztük, bár a közelben lévő Duna miatt a talajvízszint 
bizonyos technikai korlátokat emelt.
Irodánkat 2000 decemberében értesítették, hogy a pályázatot megnyertük, és a projekt alapját  
a pályázatunkban meghatározott elképzelés képezi.

2.2  a PÁlyÁZaT

1–2. Millenniumi Városközpont – modell

1

2
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1. Művészetek Palotája, főszint alaprajza

1
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A következő két évet az épület tényleges programjának kidolgozásával töltöttük. Lassanként a terv nem 
nyilvános részei — a hotel, az irodai és az aukciós létesítmények — különféle programbeli és finanszírozási 
megfontolások alapján megkérdőjeleződtek. Ahogy az épület meghatározása egyre bizonytalanabbá 
vált, úgy vállaltunk mi mint építészek egyre kezdeményezőbb szerepet, és úgy nyújtottunk egyre több 
támogatást az épület koncepciójának meghatározásához. Aktív lobbizásba kezdtünk annak érdekében, 
hogy az épület teljes mértékben kulturális célokat szolgáljon, mivel — úgy éreztük — az induláskor 
elkövetett egyik tévedés a funkciók eklektikus egymáshoz rendelése volt. Úgy gondoltuk, hogy sikeresebb 
lenne egy épületen belül egy többcélú előadóművészeti komplexum kialakítása, nem is beszélve a 
folyópart egész fejlődésére gyakorolt ösztönző hatásáról. Felismerve, hogy Budapestnek szüksége van 
egy megfelelő koncertteremre, 2001-ben megszületett a döntés, hogy ez az épület adjon otthont ennek 
az intézménynek. Ez az elhatározás aztán inspirálta azt a lehetőséget, hogy egy már létező néptánc 
intézményt is — a Hagyományok Házát — a komplexum egy részében helyezzenek el, mivel saját akkori 
létesítményeik Budán nem ütötték meg a mértéket. Így 2001 végére az épület programja egy többcélú 
kulturális létesítmény programjává alakult — otthont adva egy múzeumnak, egy mintegy 1600 fős 
befogadóképességű koncertteremnek és egy 450 fős táncszínháznak. Az épület rendeltetése az lett, 
hogy a Millenniumi Városközpont kulturális vonzerejévé váljon, és egész Budapest számára egy új, 21. 
századi koncerttermet kínáljon.
Azt is fontos megemlíteni, hogy Magyarországon ez volt az első komoly PPP konstrukcióban végrehajtott 
projekt, ahol valamilyen közfunkció fejlesztése során privát fejlesztői hátteret vettek igénybe. Az ilyen 
konstrukcióval — amelynek például az Egyesült Királyságban vannak jelentős hagyományai — együtt járó 
előny, hogy a közszféra azonnali állami finanszírozás nélkül is élvezheti a fejlesztésből fakadó előnyöket. 
A „lízing” konstrukció lehetővé teszi a finanszírozás csepegtetve történő adagolását. Ez a konstrukció 
akkor működik optimálisan, ha a felépített kulturális intézményt a politikai vezetők tartják kézben, 
így tájékoztatni tudják a magánfinanszírozót és a fejlesztőt a saját követelményeikről. A konstrukció 
újdonsága miatt Magyarországon összetettebb párbeszédre került sor, melynek során az irodai és 
bevásárlóközponti háttérrel rendelkező kereskedelmi befektető, négy kultuszminiszter (5 éves időszak 
alatt) és egy fiatal, lelkes, de mégiscsak tapasztalatlan építész csapat vett részt ebben az erőpróbát jelentő, 
izgalmas konstrukcióban. Ebben a háromszögben mindenki vezette a másikat, és néha természetesen 
megkérdőjelezhető döntések is születtek. Eközben azonban mégiscsak kialakult egy többcélú kulturális 
létesítmény modellje, amelyben a képzőművészetek képviseletének szerepe a múzeumnak jutott.

1. Alaprajzi vázlat, pályázatra benyújtott anyag (Zoboki Gábor)

2. Művészetek Palotája, Budapest, modell

1

2
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1. Helyszínrajz, vázlat (Zoboki Gábor)

1
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Röviddel a pályázat eredményének kihirdetése után azt is bejelentették, hogy a múzeum — amely 
ekkor még mindig az egyedüli kulturális intézmény volt az épületben — a Modern Magyar Művészeti 
Múzeum vagyis a 4M — nevet kapja: az 1945 előtti modern magyar művészetnek szentelt múzeum 
lesz. Az elgondolás szerint nem lesz állandó gyűjteménye, inkább az ország különböző, már létező 
intézményeinél fellelhető kollekciók és műalkotások számára fog környezetet biztosítani, tehát 

„befogadó”, nem pedig „gyűjtő” múzeum lesz. 
A múzeum és annak rendeltetése legnagyobbrészt meghatározatlan maradt. A Magyar Nemzeti 
Galériához csatolták, de ez sem mozdította előre az intézmény feladatkörének meghatározását. Hogy 
megismerjük a magyar múzeumszakma és a művészvilág elképzeléseit, jó néhány interjút folytattunk 
olyan személyekkel mint Beke László, Bereczky Loránd, Bellák Gábor, Kovalek Mária, Sasvári Edit és 
Hajdu Gábor. Ezek a beszélgetések, bár az egyes intézmények szempontjainak megfelelően elfogultak 
voltak, hozzájárultak ahhoz, hogy a különféle megközelítések széles palettáját megismerjük, és 
ami számunkra különösen fontos volt, megértsük, hogy egy ilyen új épület küldetését hogyan lehet 
a legjobban meghatározni. Egy múzeum rendeltetésének, kurátori küldetésének és a regionális 
művészeti közegben betöltendő helyének megfogalmazásához azonban nem elég csupán az építész 
jövőképe. Ezek a kérdések nagyrészt megválaszolatlanul maradtak, és ki is váltották a magyar 
művészvilág kritikáját.
2002 májusában a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ megbeszélést tartott, hogy áttekintse 
a 4M helyzetét. Mivel számos vezető múzeumigazgató, kurátor, galériaigazgató, művész és 
tervezőcsapatunk részéről a koordináló építész tervező Zoboki Gábor is jelen volt, ez a megbeszélés jól 
mutatta az akkori álláspontokat. Jelentősége, utólag visszatekintve, abban állt, hogy feltárta, mennyire 
nem volt egységes a magyar művészeti világ véleménye egy új múzeum sorsát illetően.  
A beszélgetések során nyilvánvalóvá vált a közös cél és jövőkép teljes hiánya, mindenesetre kifejezésre 
jutott, hogy hogyan kellene egy ilyen intézmény státuszát meghatározni.  
 
Néhány az elhangzott főbb hozzászólások közül:
 
ébli Gábor: „Akármilyen modellről is van szó, a múzeum legyen egy független intézmény. A magyar 
művészetet kezelje. Arculatát hosszú távra a jól definiált gyűjteménye határozza meg, miközben 
kiállításai széles skálán mozoghatnak.”

szücs György: „Még az sincs ellenemre, hogy a pláza-jelleg érvényesüljön, hiszen ezt már a régiek 
is kitalálták az egyébként legalább annyira ellentmondó templom–piac szomszédság hatékony 
szimbiózisában, illetve a japánok is működtetik a sokat emlegetett áruház-múzeum konstrukciójában. 
Mind a történeti példákat, mind az euro-ázsió-amerikai példákat szemlélve egy furcsa megállapítás 
ötlik az ember szemébe: a legjobban előkészített, racionális terv, illetve a legőrültebb őrület 
megvalósításának színvonala is azon múlik, hogy a végrehajtó (ember, testület) mekkora szellemi 
kalibert képvisel, munkájával mekkora hitelesség-tőkét tud felhalmozni.”
Passuth Krisztina: „Ahhoz, hogy az új múzeum valóban hatékonyan tudja tevékenységét kifejteni, és 
hogy nemzetközileg is el legyen fogadva, tökéletesen új, autonóm, minden más, meglévő múzeumi 
struktúrától független státusszal kell rendelkeznie. Ilyen módon megszületése pillanatától kezdve már 
meghatározó szerepet fog játszani a hazai és az európai művészeti életben.”

2.3  MMMM: 4M
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1. Épület keresztmetszet, vázlat (Zoboki Gábor)

1
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Forgács éva: „Az eddigi vitában és az Interneten csatolt példa-anyagokban erős hangsúlyt kapott  
a múzeum újszerűsége, az épületé és a kiállítási módé egyaránt. A múzeum mint a városok legújabb 
presztízsberuházása és a Gesamtkunstwerk legdivatosabb műfaja ma mindenütt sztárépítészeket vonz, 
és az építészeti eredetiség kultuszát teremti meg. Kétségtelen, hogy inspirált építész által létrehozott 
inspiratív térben nagyobbak a lehetőségek; ha az épület maga látványossággá válik, eleve biztosított 
a látogatottság és a népszerű profil. Mindez tehetség- és pénzfüggő: ezt mi vitázók nem teremthetjük 
meg. Ugyanakkor Bilbao város nyitottsága és vállalkozó szelleme nagyon jó példa arra, hogy sok 
minden a közösség szemléletén, döntésén múlik – és a legjobb építészt is inspirálhatja. Ugyanazt  
a pénzt lehet nagyon közepes vagy nagyon szellemes beruházásra fordítani.”

Perneczky Géza: „Fogadjuk el az építők és építtetők szempontjait: ez a múzeum egy újonnan 
létrehozott idegenforgalmi negyed egyik legfontosabb és legvonzóbb objektuma kell hogy legyen.  
A nemzetközi szenzációkhoz szokott turista szeme is meg kell hogy akadjon rajta – az egész, a rokon 
telkekre is kiterjedő vállalkozás csak így fizetődik ki. Nem lehet tehát afféle helytörténeti múzeum 
(mivel Budapest helytörténete nem nagyon gazdag sem Tut-Anch-Amon-sírokban, sem pedig Medici 
pápákban).”

Fitz Péter: „Azon esetleg érdemes meditálni, hogy ezt az új épületet inkább lehetne a Ludwighoz 
kapcsolni, hiszen a várbeli körülményei szűkösek, a továbbfejlődési lehetőségei behatároltak, valamint 
eleve adott az az ideális körülmény, hogy egyszerre foglalkozik a magyar és egyetemes művészettel. 
Mégis, az a véleményem, és ehhez hasonló álláspont több hozzászólásban is fellelhető, hogy 
valószínűleg egy eltérő feladatú, önálló, rugalmasabban működő intézményre van a leginkább 
szükség.”43

Bár ezek a hozzászólások közvetlenül nem szabtak irányt a projektnek, mégis erőteljes jelzések voltak 
arra nézve, hogy világos identitású, független intézményre van szükség, amely képes önmagát mind 
helyi — magyar —, mind nemzetközi viszonylatban elhelyezni. A projekt többfunkciós jellegét átfogóan 
elfogadták, bár folyamatosan hangsúlyozták, hogy az épületnek komoly építészet vonzerővel is 
rendelkeznie kell ahhoz, hogy mind a helyieket, mind a turistákat oda tudja csábítani.
2002 végén az akkori kulturális miniszter, Görgey Gábor bejelentette, hogy a 4M lesz a Ludwig Múzeum 
elhelyezésére kijelölt intézmény. Bár a döntés vegyes érzelmeket váltott ki — még a Ludwig Múzeum 
vezetéséből is—, az építészek szerepét mégis kiválóan támogatta, mivel az előző két év során mi 
alapvetően egy virtuális múzeum tervezésében gondolkodtunk. A Ludwig Múzeum gyűjteménye,  
a múzeum koncepciójáról alkotott világos politikája és európai viszonylatban elfoglalt tiszteletre méltó 
helyzete lehetővé tette, hogy az akkori igazgatóval, Néray Katalinnal folytatott párbeszédünk során  
a leendő múzeum tényleges arculatának meghatározására koncentráljunk.

43. „A Modern Magyar Müvészeti Múzeumról szóló 

vita”, C3 Kulturális és Kommunikációs Központ,  

31 May, 2002

1. Épület vázlata (Zoboki Gábor)
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1. Dieter Bogner – a múzeum funkcionális diagramja

1

mmmm
funkcióséma

 21-1  15-2  51-1 
mosdók olvasó- ölt., mosd.

terem  65-3 42-1
 21-2  15-3 könyvtár raktár kommunikáció  51-2 

ruhatár  15-1 grafikai teakha.
katalógus és tár  65-4  42-2

számítógép terem könyvtári komm. tárgyaló  61-1 
21-4 manip. tér kazánház

terasz  13-3  43-1
 13-4 galéria  44-1 irodák  61-2 

média páholy kiállítótér könyvtár iroda trafó
 22-1 és kamara kiállítás  43-2

múzeum shop  11-3 71-1,2  64-10 tárgyaló  61-3 
elő-  64-8 közlekedő katalógus raktár klíma

 65-1,2 csarnok bútor / install raktár  13-1  41-1
shop raktár, iroda gyüjteményi  64-1 kurátorok 61-4

kiállítás zárt raktár sprinkler gépház
 41-2

 64-2 tárgyaló  62-1 
 11-4 restaurátor műhely szemét

jegykezelés  45-1
 64-3 irodák  62-2 

fotólabor takarító szertár
 21-3  13-2  46-1

várakozás, gyüjteményi  64-4 irodai tartalékter.  62-3 
 22-2 pihenés nyílt raktár letéti raktár karbantartó műhely

kávéház  64-7 
 21-3  64-5 technikai eszközök  62-4 

 65-7 várakozás, manipulációs raktár raktára raktárak
kávéház techn. pihenés

 64-6  65-6  64-8
 21-1 göngyöleg előadó raktár bútor / install raktár

 12-1  17-1 mosdók
információ klubterem  64-9 65-8  63-1 

kiállítás építő műszaki tartalék vezérlő és szerver
 11-2  16-1 műhely

jegyárusítás előtér  65-5  63-3 
előadó vezérlősz. raktár

16-2  63-2 nyitott / nem gyűjtemény o / n  63-2 
nagyelőadó őrség  64-11 nyitott / gyűjtemény o / c őrség

 63-2 teherautó zárt / gyűjtemény c / c
őrség beálló zárt / nem gyűjtemény c / n

 11-1 
szélfogó ellenőrzőpont

személyzeti
fontosabb zónahatár bejárat

közönség gépjármű

bejárat bejárat látogató
műtárgy

személyzet

jelzések:
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Mire tisztázódott a múzeum tényleges sorsa, az egész komplexum tervezésének számos más aspektusa 
is körvonalazódni kezdett. A fejlesztő, Demján Sándor illetve az érdekeltségébe tartozó Trigránit Zrt. azt 
kívánta, hogy a koncerttermet emeljük nemzetközi színvonalúvá. Ebből a feladatból azonnal következett, 
hogy a tervezésbe nemzetközi szakértőket is be kell vonnunk, és néhány hónapig tartó pályáztatási 
folyamat után a mérnökök és társtervezők már amúgy is népes táborát egy nemzetközileg elismert 
akusztikai szakértő, Russell Johnson és New York-i központú cége az Artec is gazdagította. Az Artec 
jelenléte nemcsak a koncertterem tervezésében játszott szerepe miatt volt fontos, hanem az épület 
átfogó megfogalmazásában is. Az Artec kezdettől fogva nemzetközi szakértelemmel és az észak-
amerikaiak pragmatizmusával és racionalitásával itatta át a munkát. Megtanultuk, hogy egy kulturális 
intézmény profilja nem korlátozódhat egyszerűen egy szűk repertoár szolgáltatására, mert a művészet 
kommercializálódása magával hozta a sokszínűség és a rugalmasság követelményét. Elkerülhetetlen, 
hogy az intézmény „népszerű” funkcióknak is otthont adjon, és ezekre is fel kell készülni, anélkül hogy 
eredeti küldetését, a magas művészet közvetítését veszélybe sodornánk. Az Artec-kel való konzultáció 
céljából tett gyakori New York-i látogatásaink azzal a haszonnal is jártak, hogy meglátogathattuk e 
nagyszerű metropolisz múzeumait és kiállításait, gazdagítva ezzel a tervezés múzeumi részét is.
A múzeum tervezésében is elkezdődött a külföldi szakemberek bevonása, és ebben két csoporttól 
kaptunk segítséget. Elsőként Dieter Bognert vontuk be, egy osztrák múzeumi szakembert, aki jó néhány 
élvonalbeli európai múzeum programjának megtervezésében és üzemeltetésének átvilágításában 
működött már közre. Bogner, nemzetközi rálátására támaszkodva, segített a múzeum tényleges tervezési 
programjának kidolgozásában, támogatva bennünket a terek méretezésében és az azokat egymáshoz 
fűző térbeli kapcsolatok kialakításában. Részt vett annak a koncepciónak a tisztázásában, hogy a kiállítási 
tereknek a múzeum mintegy 55%-át vagy annál valamivel többet kell betölteniük, és minden egyéb 
egységét igen gondosan kell megtervezni. A legfontosabb az volt, mint hangsúlyozta, hogy a múzeumnak 
egy sor a nyilvánosság felé irányuló teret is biztosítania kell, amelyeknek a kiállítási területektől függetlenül 
kell tudniuk üzemelni, sőt, szükség esetén akár eltérő nyitvatartási rend szerint is. Így  
a múzeum részeiként az előadótermet, a nagy „prezentációs” termet, a könyvtárat, a gyermekpedagógiai 
részt, a kávézót és az adminisztratív területeket határoztuk meg. Bogner — a mesterhez, Louis Kahnhoz 
hasonlóan — ragaszkodott ahhoz, hogy a sikeres múzeumhoz a kiszolgáló és a kiszolgált terek jól 
kiegyensúlyozott arányára van szükség. 
 
Hasonlóképpen tanulságos konzultációt folytattunk 2002-ben New Yorkban a Lord Consultants-szal, 
egy nemzetközi múzeumi szakértő céggel. Az 1981-ben Gary és Gail Lord mint férj és feleség által Lord 
International néven alapított vállalkozás az egyik legkiválóbb múzeumtervező céggé nőtte ki magát. 
Észak-amerikai hátterükből adódóan egyértelműen úgy vélekedtek, hogy a múzeum sikerének záloga 
a pénzügyi pragmatizmusban rejlik. A tereknek áttekinthetőknek és funkcionálisan rugalmasaknak kell 
lenniük, ezenkívül a kiállítási és az árbevételt generáló területek megfelelő arányának is benne kell rejlenie 
a múzeum tervében. Egy adott projekt sikerének titka nem más mint a megfelelő egyensúly — amelyet 
minden projekt önmaga határoz meg. A múzeumtervezés küldetésének végső összefoglalásaként Lord 
így fogalmaz: „A múzeumtervezés céljai a következők:

• olyan teret és egyéb lehetőségeket biztosítani, amelyek esztétikailag kellemesek és hatékonyan  
  képesek a múzeumi gyűjteményeket megőrizni és közvetíteni a látogatók számára. 
• létrehozni illetve fenntartani egy olyan intézményt, amely ezeket a funkciókat hatékonyan el    
 tudja látni.”44 

2.4  a MÚZEUM TERVEZÉSE

44. Lord, Dexter Gail, The Manual of Museum 

Planning, London: THE Stationary Office, 1999. P. 42

1. Múzeum terasz – Robert Van der Hurst – Ludwig Múzeum

2. Gyermekprogram – Ludwig Múzeum
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1. Művészetek Palotája, Budapest, átrium

2. Művészetek Palotája, Budapest, fő előtér
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2.5  aZ ÁTfOgÓ KONCEPCIÓ

Mire a Ludwig Múzeum konkrét tervezési folyamata elindult, az egész épülettel — annak funkcióival, műszaki 
paramétereivel, költségvetésével — kapcsolatban jelentkezni kezdtek a valóság diktálta korlátok. A projekt 
legnagyobb kihívását az összefüggő egész megteremtésének feladata jelentette, egy olyan átfogó építészeti 
szövet megteremtése az épület számára, amely mint kulturális helyszín, egységes képet mutat, miközben 
biztosítja az egyes funkciók kulturális önállóságát. Ezek a tervezési kérdések egy átfogó koncepcionális 
hierarchiát szabtak meg, amely a koncertterem központi helyzetében gyökerezett.  
Az Artec-kel közösen meghozott döntésből, hogy egy cipős doboz formát kívánunk kialakítani, következett, 
hogy a koncertteremnek az egész telek központi tengelyében kell helyet kapnia, és ez a döntés az épület 
fókuszát szimbolikusan a koncertteremre irányította. Ezen a hierarchián belül azonban az volt a célunk, hogy 
kialakítsunk egy olyan nyilvános teret, egy sétányt, amely látványban is és gyakorlatilag is összekapcsolja  
az épület három fő egységét. Ez a nyilvános fórum, a fő előtér, mindegyik kulturális egység számára lehetővé 
teszi, hogy a többitől függetlenül működjön, és a közös egészen belül létrehozza saját identitását. A híddal 
párhuzamosan kiképzett hátsó front lett az épület kiterjesztett kiszolgáló területe — befogadva valamennyi 
adminisztratív részleget, és a két színház esetében az összes próbatermet és öltözőt is e mögött a technikai 
vonal mögött helyeztük el. Ez a vonal — amelyet csapatunk a „kínai nagy fal”-ként emlegetett — jelképezte 
a „kiszolgáló” és a „kiszolgált” terek közötti határvonalat, mivel a fal tengelye különítette el a fő „dobozokat”.  
Az épület előadásra szolgáló helyszíneit e technikai vonalra helyeztük. Ennek az elgondolásnak megfelelően 
a múzeum „előadó” helyszínét, egy előadások és megnyitók lebonyolítására szánt nagy, üvegezett falú 
helyiséget „ráakasztottuk” a kínai nagy falra, egy vonalban a nagyobb termekkel. Ebben a ritmusban  
a diófával burkolt dobozok könnyű tárgyakká váltak a kőfalon függve, amely lényegében az egyetlen olyan 
motívum volt, amely kívülről lépett be az épületbe.

A fő előtér elgondolásunk szerint piazzaként működik az általa meghatározott környezetben álló épületekkel. 
A létrehozott közbülső terek, kisebb piazzák lettek a felülről megvilágított átriumok a színházak fő tömbjei 
között. Ezek a területek informális találkozóhelyként szolgálnak, köztük egy lépcsőzetes, amfiteátrum-szerű 
helyszínnel. A piazzával a fő szándékunk az volt, hogy a terek között hierarchiát  teremtsen — a földszinten, 
egy kiszolgáló szinten belépve a látogatók ez után elegáns lépcsőkön vagy mozgólépcsőkön jutnak a fő 
elosztószintre — a „piano nobilé”-re — ahol a város fennkölt látképe uralkodik.  Ez a megkülönböztetés azt 
hangsúlyozza, hogy megérkezéskor a látogató alapvető logisztikai kérdésekkel foglalkozik — jegyátvétel, 
ruhatár, tájékozódás — majd feljutva a fő szintre, mint az Operában, „felemelkedünk” ahhoz a kulturális 
élményhez, amely miatt érkeztünk.

Ezekben a terekben a közlekedés, az átláthatóság a különböző irányokban és a külvilággal való kapcsolat 
mind kulcsfontosságú kérdések voltak. Elképzelésünk az volt, hogy a nyilvános terek olyan közösségi 
kölcsönhatásokat kínáljanak, amelyek ugyanannyi „szórakozást” nyújtanak, mint maga az esemény.  
Az épület kulturális palettájából adódóan — a New York-i Lincoln Centerhez hasonlóan — egy adott 
pillanatban bármilyen kombináció kialakulhat az egymással kölcsönhatásba kerülő látogatókból. Úgy éreztük, 
hogy optimalizálnunk kell és ki kell használnunk a projekt „kulturális pláza” sajátságát, hogy a közbülső 
terekben egy élményszámba menő séta érzése alakulhasson ki. Ezért a fő előtérben a szintek lépcsőzetes 
elrendezése lehetővé teszi a vizuális kölcsönhatást, még akkor is, ha a látogatók valójában elkülönülnek 
egymástól.  
Ez az építészeti szempont az épület egyik legsikeresebb tervezési gesztusának bizonyult, mivel az emberek 
voyeurisztikus hajlamai fokozzák a kölcsönös vizuális élményt az események előtt vagy a szünetekben.
A tervezési folyamatot külön teamek között osztottuk fel, amelyek a komplexum egy-egy részéért feleltek — 
működött múzeum team, koncertterem team, kisszínház team, átfogó épülethéj team és előtérbelsők team.  
A projekt egyik kihívása az volt, hogy hogyan alakítsuk ki az egyes funkciókat saját építészeti és belsőépítészeti 
ideológiájuknak megfelelően, mindeközben fenntartva az egész épület egységét is.
 

1. Koncepcionális modell
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1. Ludwig Múzeum, keresztmetszet 
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2.6  a RUgalMaS, fEhÉR DOBOZ

A projekt egészének realitásai egyértelművé tették, hogy a múzeumnak a rugalmas, fehér doboz 
iskolát kell követnie. Már a Ludwig Múzeum fellépése előtt felismertük, hogy a múzeumot az egész 
projekten belül „ikonikus” státuszba kell emelni. A cél az volt, hogy megtervezzük Magyarország első 
20. századi múzeumát, amely már a 21. század elvárásait hirdeti. Funkcionálisnak és rugalmasnak 
kellett lennie, és mindazokat a technikai lehetőségeket fel kellett sorakoztatnia, amelyek egy mai 
művészeti múzeumot jellemeznek. Az építészeti modellek áttekintésekor Piano Beyeler Múzeumának 
finom, mégis összetett modellje, vagy a nemrégiben átadott linzi Lentos Múzeumé képezték 
gondolkodásunk összehasonlítási alapját — mindkettő ortogonális dobozokból épül fel, és maximális 
figyelmet szentel a fény bevezetésének.

A kiállítási terek megtervezéséhez magunk elé tűzött célok lényegében a következőkben 
összegezhetők:

Úgy éreztük, hogy a múzeumnak valamennyi technikai jellegzetességét illetően a legkiválóbb minőségűnek 
kell lennie (a tervezés idején Magyarországon még egyetlen légkondicionált kiállítási tér sem létezett…)

Tudatos döntésünk volt, hogy a műalkotások számára egy semleges burkot alakítsunk ki, amely az 
installációk széles skálájához képes alkalmazkodni.

A kiállítási tereknek méret tekintetében variálhatóknak, vizuális minőség vonatkozásában viszont 
következeteseknek kellett lenniük.

Úgy éreztük, hogy mind a természetes, mind a mesterséges fény kezelésének a legmagasabb 
prioritást kell élveznie, mivel Magyarországon ez akkor még szintén ismeretlen jelenség volt.

Az anyagokat az épület többi részével összhangban kifinomult, korszerű palettáról kívántuk 
kiválasztani, amelynek hivalkodás nélkül, de minőséget kell sugároznia. Ahol lehetséges volt, meg 
kívántuk ragadni az eredeti, egyedi kézműves munka alkalmazásának lehetőségét.
 

A múzeum számára kijelölt területet az egész épület geometriája, a komplexum három elemének 
léptéke és a megfelelő kiállítási terek tömegképzése határozta meg. A kiállítási tereket három 
eltérő belmagasságú szinten kellett elhelyezni. Dieter Bogner útmutatása alapján igen alaposan 
tanulmányoztuk a kiállítási terek belső elrendezését, felülvizsgálva az „áramlási” sémákat és a kurátori 
sorrendeket. Mivel a gépészeti berendezések miatt bizonyos kritikus pontokon rögzített falakra volt 
szükség, meg kellett határoznunk, hogy melyek lesznek az állandó, és melyek a rugalmas elhelyezésű 
falak. Emellett az épület függőleges kiszolgáló magját egy műtárgyak szállítására alkalmas hatalmas 
lifttel hozzáférhető, mégis perifériális helyre kellett telepíteni. Végül úgy éreztük, hogy az egész épületen 
belül a múzeum pozíciójából élvezhető a legjobban Budapest gyönyörű panorámája, és e homlokzat 
mentén olyan területeket kell kialakítanunk, amelyek akár a kiállítási szekvenciák elején, akár azok 
végén egyfajta kikapcsolódást kínálnak a kiállítás adott folyamából. Térbelileg természetes módon 
alakult ki egyfajta „pihenőterület” ebben a homlokzat menti zónában. A kiállítási zónában az összes 
többi falat vagy lezártuk, vagy — a déli homlokzat mentén — áttetsző, fényáteresztő üvegből képeztük ki.

a.

b.

c.

d.

e.

1–2. A múzeum kiállítóterének látványterve
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1. A múzeum alaprajza, elsö emelet
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Tervezőmunkánk talán legintenzívebb eleme a fény kezelése volt. Olyan rendszert kívántunk alkotni, 
amelyben a fény konzisztens lehet, és úgy manipulálható, hogy a természetes és a mesterséges 
rendszerek felcserélhetők. Arra is törekedtünk, hogy olyan terek jöjjenek létre, amelyek minden 
szinten más és más térbeli és fényviszonyokat kínálnak. Úgy éreztük, hogy az ilyen finom, de fontos 
különbségek kulcsfontosságúak lesznek a sokszínűséget célzó kurátori szándékok megvalósításában. 
A választott világítási rendszer egy Rentex fólia volt — Mylar rendszerű szalagok, amely fölött egy 
összetett fénycsőrendszert építettünk be. A Rentex szalagokat olyan helyekre is elhelyeztük, amelyek 
felülről természetes fényt kaptak, ugyanakkor a fénycsövek a természetes fényt utánzó világítást 
biztosítottak ott, ahol a mennyezeti terület zárt volt. A Rentex szalagok elhelyezését és méretét 
ügyesen kezelve különféle fényviszonyokat tudtunk teremteni. Olyan helyzetekben, ahol nappal  
a Rentexet a természetes fény szűrésére használtuk, a fénycsöveket fokozatosan lehet bekapcsolni, 
egyenletes mesterséges világítást biztosítva sötétedéskor. A Rentex szalagok keretei mentén 
sínvilágítás teszi lehetővé a spotok rugalmas elhelyezését a lágy, árnyékmentes indirekt világítást 
kiegészítve.

Az első, legkisebb belmagasságú kiállítási területen nincs természetes fényforrás a mennyezeten.  
Ez egy rugalmas elrendezés installációk és ideiglenes bemutatók céljára. Ugyanezen a szinten 
található a múzeum előadóterme és a fő funkciót megelőző terület, amely az alapterület mintegy 1/3 
részét foglalja el.

A második és harmadik kiállítási szintet függőlegesen összekapcsoltuk. Az épület északi tájolása nagy 
felülvilágítók elhelyezését tette lehetővé ebbe az irányba, amelyek ideális, egyenletesen eloszló észak 
felől érkező megvilágítást nyújtanak a felső kiállítási szintek számára. A harmadik szint bemetszése 
függőleges összeköttetést biztosít a két felső szint között, ugyanakkor szűrt természetes fényt enged 
a második szintre. Ezzel egyidejűleg a nyílás átlátást enged a közönség számára — a voyeurisztikus 
élvezet lehetőségét nyújtva a múzeumi közönségnek is.

Valamennyi gépészeti berendezést rejtve helyeztük el — a levegő a falakon elhelyezett perforáción 
keresztül, a fal és a padló csatlakozása mentén kerül befújásra a terekbe, az elhasznált felszálló levegő 
elszívása pedig a mennyezetnél történik. Ez olyan tér, amelyben a műszaki háttér rejtve marad, hogy 
az elképzelt vizuális rendet biztosíthassa. A Ludwig vezetősége azt kívánta, hogy a múzeum „ipari” 
jellegű semlegességet sugározzon, szürke ipari padlóburkolatokkal, mi viszont, egyrészt a technikai 
korlátok, másrészt az elkötelezettségünk miatt, valmint szem előtt tartva a szomszédos színháztermek 
látványbeli minőségét, végül fa padlóburkolattal láttuk el a tereket, a funkcionális elegancia szintjére 
emelve azokat. Alapos kutatás után egy semleges, erős bambusz padlóburkolatot választottunk, amely 
kielégítette mind a mi elegancia iránti vágyunkat, mind pedig a Ludwig semlegességre való törekvését.

1. Elsö emelet, kiállítási terület

2. Kiállítási terület

2
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1. A kezdeti koncepció a feljáróval – alaprajzi diagram

2. A kezdeti koncepció – metszet
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2.7  KÖZlEKEDÉS

Az épületet többször is át kellett tervezni, mielőtt a Ludwig Múzeum a kulturális intézmény részévé vált 
volna. Az ilyen az átértékelések minden nagyobb, összetettebb projekt esetében normális folyamatok, 
amelyek egyrészt a műszaki fejlődésben, másrészt a költségvetési keretek által ránk kényszerített 
realitásokban gyökereznek.

A kezdeti vázlatok alapján arra törekedtünk, hogy az épület kereteit a város felé irányítsuk, kiküszöbölve 
a telek nem túl szerencsés geometriáját. Egy széles feljárót  terveztünk, amely megteremtette volna 
a múzeum közlekedésének elsődleges lehetőségét. Úgy éreztük, hogy ez egy erőteljes látványbeli 
jellegzetességgel egészíti ki a tervet. Belülről a néző a város panorámáját szemlélhetné, kívülről pedig, 
különösen éjjel, az épületben kavargó tömeg mutatna élénk, látványos képet. Miközben a múzeum 
belső működésén dolgoztunk, ennek a feljárónak az elvesztése jelentette az egyik legnagyobb kihívást. 
A múzeumtervezés egyik legfontosabb kérdése a látogatók felfelé történő mozgatásának gördülékeny 
és látványban kiemelkedő módon történő megoldása. Ha a látogatókat nem tudjuk arra késztetni, hogy 
elinduljanak felfelé, a múzeum vonzereje óhatatlanul csökkenni fog. 

Ez a hézag a tervben egy látványos, rombusz formájú lépcső kialakításához vezetett, amelyet a múzeum 
középpontjában helyeztünk el. A lépcső léptéke és formája két célt szolgált: egyrészt egy elegáns, 
sőt „monumentális” lépcső kialakítását, amellyel az ünnepélyesség térbeli érzetét kelthetjük. Másfelől 
viszont, a könnyed formával lágyságot és kontrasztot adtunk a térbeli környezetnek, amely egyébként 
mindenütt szögletes volt. Bár a kezdeti vágyunkat egy hangsúlyos sétány kialakítására fel kellett 
adnunk, a lépcső a maga designjának jogán az egész múzeumi tér fő vizuális jellegzetességé vált.

1. Ludwig Múzeum – főlépcső 

1
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1. Ludwig Múzeum - Üvegterem
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2.8  KIEgÉSZíTŐ fUNKCIÓK

Ahogy a „sikerformulák” megfogalmazzák, a mai közegben a múzeum nem foglalhat magába 
egyszerűen a szórakoztató paletta részeként egyéb nyilvános helyszíneket. A Ludwig Múzeum 
esetében ezért olyan funkciók integrálására gondoltunk, amelyek közvetlenül a múzeumot 
szolgálhatják, illetve átfogóan növelhetik az egész épület funkcionalitását. Nyilvánvaló volt, hogy 
a kulturális helyszíneknek az épület sikeres működése érdekében ki kell egészíteniük egymást, 
és bizonyos átfedő események alkalmával kölcsönhatásokat kell teremteniük. A múzeum nem 
létezhet teljesen független egységként — hiszen része egy átfogó kulturális struktúrának, amelyben 
interakcióknak kell lejátszódniuk. Így például az „üvegterem”, a kínai nagy falra felfüggesztett 
harmadik elem, kettős szerepet játszik. Ez valójában a fő előtér szembetűnő kiterjesztése, amely 
a táncszínház és a koncertterem mellett a harmadik találkozóhelyként szolgáló tér. Szerepe mint 
előadások, prezentációk helyszíne természetes módon illeszkedik az egész épület működési profiljába. 
Ez ugyanakkor a múzeum küszöbét is jelenti, egy reprezentációs teret, amely informálisabb jellegű 
kiállításokra vagy, leginkább, jelentősebb kiállítások megnyitójának megtartására alkalmas.  
Ez egy bálterem és ünnepi eseményekre alkalmas tér. Valójában összekapcsolja a fő intézményt és  
a múzeumot magát.
További kiegészítő terei, amelyek fontos szerepet játszottak a Ludwig fejlesztésében az egész épület 
összefüggéseit illetően az auditórium, a könyvtár és az oktatási terület. Ezek a funkciók az éppen 
aktuális kiállításoktól függetlenül jelentős közönséget vonzanak. E térrészek elkülönítése a fő kiállítási 
területektől, ahogy eredetileg is elképzeltük, támogatja e zónák saját, külön életének megerősítését. 
Az utóbbi években e területek megnövekedett jelentősége miatt az épület e részét jelentősen fel is 
újították. A könyvtár mindennapos használata, a művészetpedagógia iránti fokozott érdeklődéssel 
párosulva új hangsúlyt adott ezeknek a funkcióknak, amelyeket eredetileg a múzeum életében 

„másodlagosaknak” tekintettünk.

1. Ludwig Múzeum – Könyvtár

2. Ludwig Múzeum – gyermekprogram
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1. Millenniumi Városközpont
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2.9  hÉT ÉVVEl KÉSŐBB… a MÚZEUM ÉRTÉKElÉSE

Egy építészeti elképzelés és a feladat megvalósításának sikerét csak akkor lehet lemérni, amikor az épület 
már működik, és funkcionális jellemzőit megfelelően meg lehet ítélni. A Művészetek Palotáját, amely 
megnyitása óta már a hetedik évében van, csak több szinten vizsgálva lehet áttekinteni, amelyek mind 
különböző értelmezési lehetőségeket kínálnak. Mivel egy kulturális intézményről van szó, nehéz lenne 
egyszerűen csak a múzeumot értékelni anélkül, hogy a tágabb dimenziókon belül is megvizsgálnánk.

Környezet: Az épület tervezésekor egy örökölt városrendezési „koncepció” volt érvényben, de 
valójában az átfogó kontextus nem volt meghatározva. Projektünk — a hírhedt Nemzeti Színház 
után — a második megvalósítandó terv volt. A terület egy kiterjedt — konkrétan kereskedelmi célú 

— fejlesztési projekt részét képezte. Az új épületek megjelenése, mérete és rendeltetése a fejlesztő 
spekulatív impulzusain alapult, aki a piac, a helyi és a világgazdaság szeszélyeit és szükségleteit 
valamint a várható profitot követte. Ily módon a Millenniumi Központ lakó- és irodaépületek 
gyűjteményévé vált, váltakozó építészeti értékekkel és integritással. Ezek legjobb esetben is csak 
egész tömegük révén kommunikálnak egymással, illetve alkalmanként előforduló motívumok 
útján — mint például a magyar mészkő, ami az összefüggőség halvány érzését kelti. Ugyanakkor 
minden épület parkolóját külön lehajtók szolgálják ki, és láthatóan nincs kölcsönhatás a különböző 
épületek lakói, bérlői között. Semmilyen értelemben nem alkotnak közösséget vagy egy újonnan 
meghatározott városi központot. A 12 telek legtöbbjén végrehajtották a fejlesztéseket, de néhány még 
szerencsétlenül várja, hogy eldöntsék, milyen funkciót szánnak neki. 

Ez a fejlesztés az én felfogásom szerint több tekintetben is az elvesztegetett lehetőségek szimbóluma. 
A fejlesztésből származó profit iránti túlságosan mohó vágy teljes súlyával elnyomta egy minőségi 
városi fejlesztés lehetőségét. A párizsi Rive Gauche példája szemlélteti, hogy egy hasonló modell 
sokszorta értékesebb városi mintákat is képes megteremteni, az építészetről nem is beszélve. 
2001-ben egy 130 hektáros földterületet, amelynek tulajdonosa legnagyobbrészt a francia nemzeti 
vasúttársaság volt, egy állami, városi (Párizs) és magántulajdonú fejlesztő  nonprofit társaságban 
egyesítettek. Tíz éves időszak alatt kidolgoztak egy városrendezési tervet egy nagyszabású, vegyes 
városi fejlesztésre vonatkozóan. Építési telkeket alakítottak ki, gondosan meghatározták azok 
funkcióját, kialakítottak egy vegyes célú fejlesztési modellt, stb. A fő projektet, a Nemzeti Könyvtárat,  
a középpontba helyezve — koncepciójában a budapesti helyszínhez hasonlóan —, a nevezetes 
kulturális létesítmény életet lehelt a helyszínbe és odairányította a figyelmet. Végül 12 évvel az 
elhatározás után a párizsi Rive Gauche Európa egyik legkiemelkedőbb városi fejlesztésévé vált. 
Elkötelezett városi közösséggel és különféle kulturális és egyéb célú létesítményekkel rendelkezik, 
ideértve a színházat, a mozit és a zenét, irodákat, egyetemi épületeket és a köztereket. Mindezeket 
a funkciókat a legmagasabb építészeti követelményeknek megfelelően teljesíti. A fejlesztés tovább 
bővül, és jelenleg összességében az ötödik fejlesztési fázisban van.

1.

1–2. Párizs, Rive Gauche
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1. Művészetek Palotája, külső
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Budapest nem dicsekedhet hasonló eredményekkel. A Művészetek Palotája valamelyest félreeső 
kulturális épületként áll a helyén, és a terület általános névtelensége sem változott. Az épület 
megalapozta a maga identitását és kialakította táborát, de pusztán kulturális alapokon álló vonzerejét 
a környezet semmilyen módon nem fokozza. 

Az átfogó környezetet egy nemrég megjelent cikk így jellemezte:

„A Müpa mindenképpen felüdülés a Nemzeti Színház mellett, hiszen tervezője, Zoboki Gábor jól 
oldotta meg az egyébként túlvállalt funkciók összezsúfolását… Az épület a „ház a házban” elv szerint 
jött létre, vagyis a fő funkciók külön tömegekben, de közös külső burokban kapnak helyet,  
a közlekedési és egyéb kiszolgáló terek pedig a burok és a tömegek között helyezkednek el. Ennek 
köszönhető, hogy az épület belseje lényegesen izgalmasabb világot mutat, mint maga a külső. Ám  
az is az elv számlájára írható, hogy a Lágymányosi híd felé az épület egy hatalmas fallal nyit, ami 
a város kevéssé kitüntetett pontjain is zavaró. A Müpa igazolja: az építész vesztes helyzetből is 
döntetlenre hozhatja az esztétikai meccset. Ez a szomszédos épületekről már nem mondható el.
A várból ide költöző Ludwig Múzeum 2005. évi beszámolójában ez olvasható: „A budai Vár és  
a Budavári Palota megtekintése általában szerepel a turisták programjában, ezért az elmúlt években 
főként a külföldi turisták meglátogatták a Ludwig Múzeum időszaki kiállításait is. A Művészetek 
Palotájába kevésbé jönnek el, mert ez távol esik a megszokott turistaútvonaltól.” Miközben  
a látogatószám 2005-ben kissé emelkedett (54 ezerre), a fizetős tárlatokat feleannyian tekintették 
meg. „Ez is egyértelművé teszi, hogy a bevételi lemaradás a turistaforgalom hiányára vezethető vissza” 

— áll a jelentésben, de a látogatók száma 2010-ben így is elérte a 83 ezret. Ha azonban —  
a Baán László kormánybiztos által nemrég ismertetett elképzelések szerint — a Ludwig Múzeum az új 
múzeumi negyedbe költözne, azt az egész városközpont megsínylené.45

45. Smiló, Dávid, Mire jó a Millenniumi Városközpont, 

Majdnem Manhattan, Magyar Narancs, 2012/29

1. Művészetek Palotája, külső
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1. Művészetek Palotája, Hangversenyterem
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Építészet:  A Művészetek Palotájának tervezése és felépítése öt évig tartott, ez alatt az idő alatt  
a program fő funkciói jó néhány alkalommal megváltoztak. A PPP konstrukcióban a fejlesztő és  
a végső felhasználó (a magyar kormány) közötti érdekütközéseknél intelligensen kellett közvetíteni, ez 
a legtöbbször az építész teamre hárult. Az egész folyamaton belül az építész felelőssége volt annak 
megítélése, hogyan lehet a legnemesebb építészeti produktumot nyújtani egy olyan helyzetben, ahol 
az idő és a pénz újra és újra felbukkanó ellenségek voltak.

Ebben a környezetben úgy döntöttünk, hogy az épületen belül — mind technikai, mind építészeti 
szempontból — a megvalósítható legkiválóbb minőséget fogjuk nyújtani, míg a külső alárendelt 
szerepet fog játszani. Ez a döntés természetesen nem volt összhangban a kulturális épületek 
tervezése terén manapság érvényesülő világtrendekkel, ahol az ikonikus építészet hivalkodása 
gyakran háttérbe szorítja a belső tartalmat. Azért választottuk ezt a kifordított megoldást, mert 
a magyar kulturális közönségnek — különösen a város századfordulós épületbelsőihez szokott 
zenekedvelő hallgatóságnak — kifinomult és ünnepélyes épületre van szüksége.
Bár egyes kritikusok megjegyezték, hogy az épület nemzetközi összehasonlításban meglehetősen 

„semleges” vagy „nem elég izgalmas”, mások viszont átfogóan elismerően nyilatkoztak az épület 
jellemzőiről.

Többcélú épület: Bár számos többcélú kulturális komplexum létezik, kevés olyan van köztük, 
amely egyetlen épületben koncerttermet, táncszínházat és múzeumot is magába foglal. Az ilyen 
összeállításokat a leggyakrabban különálló épületekben helyezik el, amelyek egységes városi jellegű 
közegben érintkeznek egymással. Emiatt amikor a tervezést végeztük, kevés megvalósult építészeti 
példa állt rendelkezésünkre, és a különböző egységek meghatározása, de legfőképpen azok 
összhangjának megvalósítása a tervezőcsapatra hárult.

Érdekes dolog most, néhány évnyi működés után felmérni, hogy sikeres volt-e ez a kulturális séma. 
Egyértelmű, hogy az épület profilján belül a domináló erő a koncertterem. Az épület mint kulturális 
létesítmény jelentősége mind helyi, mind nemzetközi összefüggésben a zenei életnek tulajdonítható. 
A terem akusztikájának elismertsége lehetővé tette, hogy az épület bekerüljön a legjelentősebb 
zenészek és zenekarok által fémjelzett zenei vérkeringésbe. 

Az épület ugyanakkor nem igazolta vissza azt az elképzelést, hogy a három egység együttélése 
gazdagítaná a művészetek közötti párbeszédet. Bár a közös előtér az egymással elegyedő közönség 
illúzióját kelti, az események többségénél kevés a tényleges vegyülés. A fennállás óta eltelt hét év alatt 
nem fordultak elő olyan kulturális események, amikor az egész épületet egyetlen kulturális célnak 
szentelték volna. Ehelyett a három egység, civilizált szomszédok módjára élvezi az egymás melletti 
létezést, a közös „háziúr” fennhatósága alatt. Nehéz megítélni, hogy az átfogó kulturális párbeszéd 
hiányának oka az előadó- és a képzőművészetek között eleve fennálló különbség, vagy az ebben  
a régióban az együttműködéssel szembeni problematikus hozzáállás.

2.

3.
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1. Ludwig Múzeum, kiállítás – Glenn Brown

1



111Múzeumtervezés a globalizáció korában 2.9 hét évvel később...a múzeum értékelése

A Ludwig küldetése: El kell ismerni, hogy mint múzeum a Ludwig hasznot húzott a Művészetek 
Palotájában megteremtett minőségi kiállítási környezetből. A gyűjteményt és az időszaki kiállításokat 
is Európában bárhol elfogadható szintre emelte. Megerősítette ezt Bencsik Barnabás is, akit  
a múzeum mai helyzetének alaposabb megismerésére meginterjúvoltam. A Ludwig Múzeumra 
nehezedő anyagi problémák nem egyediek, ezek a legtöbb művészeti és kulturális intézményt sújtják 
ma Magyarországon.

A Ludwig az elmúlt hét év során jó néhány értékes magyar és nemzetközi szintű művész kiállítását 
fogadta be, megerősítve kiemelkedő művészeti intézményként elfoglalt helyét. A Ludwig házaspár 
által meghatározott küldetés, a legjobb magyar kortárs művészek közötti párbeszéd kialakítása 
munkáik egy érdemes kollekcióban történő összegyűjtése által mind a mai napig a múzeum helytálló 
küldetése. Az új környezet minden itt kiállított műalkotást figyelemre méltóvá avat.

A Bencsik által elmondott nehézségek a múzeum és az épület egészének kapcsolatában gyökereznek. 
A múzeum identitása ezen az összefüggésen belül soha nem került igazán megfogalmazásra, és 
inkább perifériára szorult bérlő maradt, semmint, hogy domináns hanggá vált volna. Saját némiképp 
félreeső bejárata nem csábítja a látogatókat, még ha a zenei események előtt a közelben gyülekezik is 
a közönség. Ennél is nagyobb gond, hogy semmilyen minőségi módon kialakított, bevételt generáló 
funkció — kávézó, étterem vagy könyvesbolt nincs a múzeumon belül, így csak azok mennek be, akik 
konkrétan kíváncsiak valamelyik kiállításra. 
A legszembetűnőbb — a Várnegyedből történő elköltözés óta — a látogatószám jelentős visszaesése. 
A véletlenszerűen „betévedő” látogató, ami a Várban gyakori jelenség volt, az új helyen, amely nem 
élvez semmilyen valódi turistaforgalmat, elveszett.

Az aktívabb marketing, amely csak részben kapcsolódik a pénzügyi háttérhez, bizonyosan támogatná 
a Ludwig identitását. Budapest központjában elhelyezett zászlók és poszterek, amint az más jelentős 
európai városokban látható, segítenének a tájékozatlan látogató idecsalogatásában. A Művészetek 
Palotáján belüli hangsúlyosabb koncepció, mondjuk kínálni lehetne egy koncert—múzeum—vacsora 
csomagot, meg tudná fordítani a koncertlátogatók közömbösségét. Az előadóművészetekkel 
való együttműködés legitimálhatná a párbeszédben rejlő lehetőségeket. Érdekes például, hogy 
a következő hónapokban egy sor esemény emlékezik meg John Cage születésének századik 
évfordulójáról és az általa Kelet-Európában töltött időszakról — koncertek a teremben és egy nagy 
kiállítás a Ludwig Múzeumban. Ezeket az eseménysorozatokat azonban nem hangolták össze, így 
fizikai közelségük puszta véletlen.

Meg kell tehát állapítani, hogy a Ludwig Múzeum még olyan tömegeket vonzó kiállításokkal is, mint 
Robert Capa, Robert Mapplethorpe vagy Glenn Brown tárlata, hogy csak néhányat említsek, továbbra 
is „perifériális” intézmény maradt. Budapest központjában egy új múzeumi negyed kialakításáról 
szóló homályos üzenetek kapcsán az is szóba került, hogy a Ludwig Múzeum is erre a helyre kerülne. 
Innentől kezdve az ilyen hírek nem egyebek szóbeszédnél — az ember megkérdőjelezi, hogy létezik-e 
elsőrendű fontosságú múzeumi és kurátori koncepció — és mint a Művészetek Palotájába tervezett 
múzeum építésze, kíváncsi leszek, hogy amennyiben ez a mendemonda valósággá válik, mi történik 
majd a jelenlegi létesítménnyel…

4.

1. Ludwig Múzeum, kiállítás – Robert Capa

2. Ludwig Múzeum, kiállítás – Robert Mapplethorpe
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1. Ludwig Múzeum, büfé pavilon
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Áttervezések: Természetesen minden épület életében előfordul, hogy a beköltözés után újra 
„hozzá kell nyúlni”. Egy ilyen komplexumnál, egy kulturális intézménynél ez még inkább valószínű.

A hét évvel ezelőtti átadás óta irodánk továbbra is részt vesz az épület műszaki és funkcionális 
jellegű módosításaiban. Az akusztikai finomhangolástól kezdve az orgona beépítésén keresztül  
a tervezési kérdésekig nyomon követhettük épületünk sorsát.

Az utóbbi évek fő tervezési kérdései között a Ludwig Múzeumot az épületben való térbeli 
elhelyezése kapcsán sújtó sok probléma is szerepelt. Az előtér, bejárat, kávézó kapcsolat 
kérdésével foglalkozó projektet irodánk több szakaszban dolgozta ki, és a terv mind a mai napig 
finanszírozásra vár. A cél a könyvesbolt elhelyezkedésének megváltoztatása, mivel óvatlan módon 
elzárja a múzeum bejáratához vezető utat. Ennél is fontosabb azonban, hogy megvizsgáltuk egy 
kávézó-étterem pavilon felállítását a teraszon, amely mindig is túlméretezett terület volt. Egy 

„design”-elem elhelyezése ezen a helyen nemcsak élénkítené a bejáratot, de hirdetné is  
a komplexumot, leginkább a múzeumot.

A könyvtár és a gyermekpedagógiai terület áttervezése a múzeum vezetőségének konkrét 
kérésére történt, a nyilvános fórumok továbbfejlesztése érdekében.

5.

1. Ludwig Múzeum, büfé pavilon
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1. Ludwig Múzeum, kiállítási tér
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2.10 KÖVETKEZTETÉS

Zoboki Gábor gyakran említi, hogy azért kellett megterveznünk a Művészetek Palotáját, hogy 
legyen neki egy „saját” koncertterme. Én ugyanezt tudom elmondani a múzeumhoz fűződő 
kapcsolatomról… A múzeum tervezésének élménye a legtöbb építész álma, és a mi esetünkben 
a Ludwig Múzeum nem a végcél volt, hanem további múzeumtervezési megbízások forrása is. 
Ahogy építészként egyre érettebbé, egyre tapasztaltabbakká válunk, természetesen felismerjük 
projektünk gyenge pontjait is. Az őrült tempó és a kusza körülmények hatással voltak az épület 
minőségére. Ugyanakkor továbbra is úgy gondolom, hogy helyes volt az az ösztönös ráérzésünk, 
hogy magas színvonalú belsőt alakítsunk ki bizonyos mértékben az átfogó építészeti gesztus 
rovására. Abban is változatlanul hiszek, hogy vágyunk egy jól működő, fehér dobozban elhelyezett 
kortárs múzeum létrehozására szintén helyénvaló volt. Ha ma találkoznánk ezzel a kihívással, hogy 
tervezzük meg a Művészetek Palotáját, az építészeti megfogalmazás különbözne, de az alapvető 
koncepcionális elképzelés és annak indoklása hasonló lenne.
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A kortárs művészet felvethet akadályokat, de én nem aggódom emiatt.  

Én örök optimista vagyok,  
kínai vagyok.

– Caj Kuo-csiang művész
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3. NaNSaN MűVÉSZETI MÚZEUM,  
SENCSEN, KíNa

Caj Kuo-csiang installáció a Guggenheim Múzeumban
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1. Sencsen, Kína, 30 évvel ezelőtt

2. Sencsen, Kína, ma
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3.1 BEVEZETÉS

2008 elején egy delegáció járt Budapesten a kínai Sencsen városból, mivel a két város testvérvárosi 
kapcsolatban áll. Liu úr, Nansan kerület polgármestere hivatalos városnéző útja során ellátogatott a 
Művészetek Palotájába, és lenyűgözte általában az egész épület minősége, de különösen  
a belsőépítészeti designé. Mivel náluk jelentős kulturális fejlesztések voltak folyamatban, fel kívánta 
használni „know-how”-nkat saját projektjéhez, ezért felvette a kapcsolatot irodánkkal. Ennek 
eredménye az lett, hogy meghívott bennünket Sencsenbe. A látogatásra 2008. februárjában került sor.

Sencsen Kína délkeleti részén, a Gyöngy-folyó deltájában, a part mentén található. Az 1970-es 
évekig félreeső halászfalu volt 20 000 főnél alig több lakóval. Sencsen, és bizonyos értelemben egész 
Kína sorsa akkor vett fordulatot, amikor 1979-ben Teng Hsziao-ping úgy döntött, hogy a városban 

„különleges gazdasági övezetet” hoz létre. Ez az ország egészétől valamelyest elkülönítve ösztönözte 
a gazdasági és politikai tevékenységet. Ennek létrehozásakor tudatosan választották Sencsent 
Hongkong közelsége miatt, készülve annak 1994-es Kínával való újraegyesítésére. A cél az volt, 
hogy a Nyugattal különleges gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat építsenek ki, Hongkong mint 
közbülső láncszem felhasználásával. A 20. század végére a népességrobbanás eredményeképpen 
Sencsen  13,5 milliós lakossággal rendelkezett és gyarapodó gazdaságot produkált. A városba és 
környékére jelentős elektronikai és egyéb ipari létesítményeket telepítettek, és a „made in China” 
jelenség megvetette gyökereit. Sencsen még ma is Kína pénzügyi motorja, ahol az utóbbi években 
több mint 30 milliárd USA dollárnyi külföldi beruházásra került sor. A lakosság legnagyobbrészt 
úgynevezett migráns munkavállalókból áll, akik más régiókban laknak, csak dolgozni jönnek a városba, 
és hétvégenként utaznak haza. A lakosság sokszínűsége fiatalos, dinamikus várossá teszi Sencsent, 
így Kínában a legrohamosabban fejlődő metropoliszok közé tartozik.

Nansan kerület 1,5 milliós lakosságával a város legkiemelkedőbb területe, dinamikus üzleti zónával, 
exkluzív lakóövezetekkel és a város legjobb egyetemével. Liu polgármester annak a mentalitásnak  
az úttörője, hogy Nansan egy kozmopolita kerület, ezért a tengerpart mentén kialakított egy területet 
nemzetközi éttermek és üzletek széles választékával. A helyi önkormányzat politikája egy egész kerület 
kialakítását célozza, amely nemzetközi fórumként összekötő kapocs a „Nyugat” és Kína között.  
Ezért a Sencsenben élő külföldiek legnagyobb része Nansanban lakik. 

A város, és különösen Nansan robbanásszerű fejlődése számos nemzetközi építésztehetséget 
vonzott a városba. Kína egy városi játszótérré változott, ahol számos Európában vagy Észak-
Amerikában ismert környezeti korlátozás nincsen érvényben. A kínai megbízók nagyszabású építészeti 
megnyilvánulásokat igénylő kifogyhatatlan igényeihez zavaróan strukturálatlan városi szövet tartozik, 
ahol a város közelmúltbeli terjeszkedése szemmel láthatóan kevés tervezői előretekintés mellett 
ment végbei. „Ezeknek a fenomenális sebességgel létrejött jelleg nélküli vagy instant városoknak, 
ahogy nevezni szokták őket, nincs felismerhető központjuk, nincs saját identitásuk. Néha még az 
is nehéz, hogy egyáltalán városként gondoljunk rájuk. Az építészek számára ezek a helyek a városi 
kísérletezés óriási terepévé is váltak, olyan mértékben, amiről még a korai modernisták — akik először 
vizionálták a várost csillogó tornyok halmazaként — sem álmodtak.47 Egyedül Sencsenben Rem 
Kolhaas megtervezte a Tőzsdepalotát, amelyet most építenek, Steven Holl felépített egy jelentős 
vállalati központot és Tom Mayne is tervezett egy nagy irodaépületet. Kína a globalizált építészeti világ 
szimbóluma lett, és ebben a birodalomban Sanghaj után Sencsen a legdinamikusabban fejlődő hely. 
Ez a folyamat egy nemzetközi laboratóriumot teremtett az építészek számára, akik  
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1–2. Nansan  Kulturális Központ, CCDI projekt
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a kontextualizmus és a pénz korlátaitól megszabadulva kísérleti és szoborszerű építményeket hoztak 
létre. A szabadságnak azonban ijesztő jelei is vannak, mert ez a könnyelműség és kísérletezés 
időnként felületessé válhat, ami már felelőtlenségre utal. Mivel az épületeket a kivitelezés fázisában 
a helyi építészekre és kivitelezőkre hagyják, burjánzik a minőség-ellenőrzés általános hiánya. Ezen 
túlmenően hiányzik az átfogó városrendezési koncepció és a sztárépítészet említett megnyilvánulásai 
nem kapcsolódnak a város szélesebb építészeti szövetébe.

Tehát ebbe az inspiráló, de összetett világba kaptunk mi meghívást. Státuszunk mint európai 
építészeké, akik egy nevezetes épület megtervezését tudhatják maguk mögött, tiszteletet ébresztett 
irántunk, de a „sztárépítész” bélyege nélkül. Első látogatásunk 2008-ban a kölcsönös ismerkedéssel 
kezdődött, majd meghívtak, hogy megmutassák folyamatban lévő projektjeiket. Abban az időben 
adtak megbízást egy kulturális központ tervezésére egy nemzetközi tervpályázatot követően.   
A pályázatot a legnagyobb kínai építésziroda, a CCDI nyerte meg, és egy részletes koncepcióvázlatot 
készítettek egy koncerttermet és néhány kis mozit magába foglaló előadóművészeti létesítményre.  
Az intézmény közvetlenül kapcsolódott egy nagy sportkomplexumhoz. 2011-ben Nansan kerület adott 
otthont az Universiadénak, egy kétévenként, az egyetemi sportolók számára megrendezésre kerülő 

„olimpiának”. A pekingi olimpia nemzetközi sikerét követően a politikai vezetők az Universiade számára 
hasonló épületekkel akartak előrukkolni, és ezzel a világ építészetének első vonalába emelni Sencsent. 
Az összekapcsolt sport- és előadóművészeti létesítmények láthatóan kiegészítették egymást, hiszen 
valamennyi díjátadó és gálaeseményt a többcélú kulturális helyszínen tervezték megtartani.

A komplexum szomszédságában egy másik helyi építésziroda, az X-Urban által tervezett múzeum 
építése volt folyamatban. Ez modern szoborszerű építmény volt, bármilyen gyűjtemény vagy a kiállítási 
létesítmény számára megfogalmazott határozott profil nélkül.

A mi prezentációnk és a kulturális projektek terén szerzett hátterünk alapján Liu polgármester azzal 
bízott meg, hogy vizsgáljuk felül ezeket a projekteket, és 2008 júniusában térjünk vissza a Kulturális 
Központ és a Múzeum belsőépítészeti megvalósítására vonatkozó javaslatokkal. A következő 
hónapokban a két projekt felmérése után arra a következtetésre jutottunk, mindkettőre ráférne, 
hogy alaposan átgondoljuk, sőt tulajdonképpen, hogy újratervezzük. Egy egyszerű belsőépítészeti 
tervkoncepcióra vonatkozó ajánlat helyett tehát a Kulturális Központ esetében egy teljesen új épületre 
vonatkozó ajánlattal, a múzeumnál pedig egy radikálisan átdolgozott koncepcióval tértünk vissza. 
Ezen túlmenően ajánlatot tettünk egy városi piazza tervezésére is, amely az épületeket a környezetbe 
illesztené, mivel a fizikai közelségen kívül látszólag semmilyen kapcsolat nem volt közöttük.

Bár úgy ítéltük meg, hogy helyes a projektet ilyen nagyszabású módon újragondolni, ez ugyanakkor 
kockázatos is volt. Teljesen ismeretlen volt számunkra az a döntéshozatali folyamat, amely ezeket  
a terveket támogatta, és ami még fontosabb, azt sem tudtuk, milyen kulturális vonzatai lesznek annak, 
ha megkérdőjelezünk egy olyan projektet, amit eddig pontosan az a politikai vezető támogatott, akinek 
most az ötleteinket előadjuk. Egy teremben, amely zsúfolva volt Nansan kerület politikai és kulturális 
vezetőivel és a folyamatban lévő projekteket tervező építészekkel, alaposan megindokolva azt 
javasoltuk, hogy kezdjenek új tervezési folyamatba velünk. A mi meggyőződésünk és Liu polgármester 
dicséretesen nyitott hozzáállása nyomán megbízást kaptunk a két épület és a tér megtervezésére, egy 
kétéves tervezési folyamatra és a kivitelezés azt követő felügyeletére.

46. Ouroussoff, Nicholas, Chinese Gem That Elevates Its 

Setting, New York Times, 5 July 2011

1. Rem Koolhaas, Tőzsdepalota, Sencsen

2. Universiade, Sencsen, 2011

3. Nansan Művészeti Múzeum, X-Urban Architects
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1. Nansan főtere

2. Nansan főtere, szabadtéri színpad
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3.2 hElySZíN — KÖRNyEZET

A helyszín általános környezete elkerülhetetlenül meghatározta a tervezési folyamatot. Sencsen gyors 
fejlődése olyan várost eredményezett, amely európai szemmel nézve lépték nélküli, és nélkülöz mindennemű 
városi centrumot. A kulturális projekt helyszíne legalább 30 emeletes toronyházakkal volt körülvéve, többnyire 
lakóépületekkel. A Sencsenre jellemző városi környezet az utca szintjén üzletek, szolgáltató központok, 
éttermek, stb. aktív képét mutatja. A trópusi éghajlat, a lakások kis mérete és a helyi kulturális minták 
következtében a lakosság jelentős időt tölt lakókörnyezetének közterületein. Az eklektikus rendetlenséget 
enyhíti az intenzív növényzet, amit a trópusi időjárás táplál. Nansan különösen érzékeny a tájképileg rendezett, 
parkosított területeire, és míg az általános utcakép európai szemmel nézve meglehetősen kaotikus,  
a parkosított területeket a legnagyobb gonddal tartják rendben. A nap bármely szakában láthatunk 
kertészeket, akik még a legtávolabbi útszéli parkokat is gondozzák. Mintha a káoszt a természet manikűrözött 
jelenlétével akarnák enyhíteni.

Ebben a strukturálatlan birodalomban kellett egy új kulturális komplexumot elképzelnünk. A terület 
koncepcionális szempontból nem kínált semmilyen kapaszkodót. Az egyetlen támpont a telek egyik sarkánál 
egy már meglévő könyvtár volt, egy henger alakú épület, amely a területen valamiféle köztéri asszociációt 
hozott létre.

E körülmények és szokások megértése alapján úgy döntöttünk, hogy az egész kulturális és sportlétesítményt 
egy nagy tér kontextusában helyezzük el, amely rögzíti azok helyzetét. Ezen túlmenően azáltal, hogy a térnek 
méretet és térbeli elrendezést adtunk, az épületeket egy valódi „kulturális negyed” rangjára emeltük. Arra 
törekedtünk, hogy olyan területet alakítsunk ki, amely megtestesíti egy kulturális negyed ünnepélyes jellegét, 
miközben meghonosít egy „emberi” tényezőt ebben az egyébként lépték nélküli közegben. A Nansan-tér 
rendeltetése az volt, hogy kijelöljön egy helyet a nagyközönség számára, és arra ösztönözze a helyieket, 
hogy használják azt, akár a konkrét kulturális eseményektől függetlenül is. Jelzésképpen, az új városrészbe 
vezető kapuként egy nagy szökőkutat is elképzeltünk. A szoborszerűen kiképzett szökőkút mellett a gyerekek 
számára is terveztünk egy vízarchitektúra-elemet, hogy minden generáció számára élénkítsük a területet.  
A tér ilyetén kezelése arra is szolgált, hogy megszüntethessünk egy kisebb utat, amely elválasztotta múzeum—
könyvtár együttest a Kulturális Központtól és a sportlétesítménytől. A tér burkolatát egységesítettük az útéval, 
ezzel az volt a célunk, hogy megszüntessük a terület szétszakítottságát.
 
A széttagolt helyszínre vonatkozó eredeti koncepcióban az eredeti tervet készítő építészek egy hidat 
képzeltek el a könyvtár és a múzeum közötti összekötő kapocsként. A hidat úgy tekintették, mint egy 
nyilvános „kiállítási” területet, amely a két épület között folyosóként működik. Az volt a benyomásunk, hogy ez 
a kapcsolat mind építészetileg, mind funkcionálisan túl gyenge az épületek között az egész kompozícióban. 
Úgy éreztük, hogy a teret egy sokkal nagyobb szabású összefüggésben kell kezelni. A tér átfogó tervének 
készítésekor két fő területet határoztunk meg: az egyik a Kulturális Központ előtti térség központi piazzaként 
szerepelt, a másik pedig a könyvtárat és a múzeumot kötötte össze. Miközben a fő terület a Kulturális 
Központ előtt helyezkedett el, a „másodlagos” tér a múzeum előtt elég nagy maradt ahhoz, hogy valamilyen 
funkcionális meghatározást igényeljen. A múzeum vizsgálata során megállapítottuk, hogy egy étterem-üzlet 
elhelyezése a tér szomszédságában megköveteli, hogy kültéri része, terasza is legyen. A tető, a hőség és  
a napsugárzás elleni védelem is kritikus tényező volt. Tervünkben ezért egy nagy árnyékoló tetőt helyeztünk 
el itt, amely alatt akár egy szabadtéri színház is működhet. Így összekapcsoltuk a két épületet, vizuálisan 
egymáshoz kötöttük a múzeumot és a könyvtárat, és valójában létrehoztunk egy harmadik kulturális 
helyszínt is, amely a Nansan-tér egészét szolgálja. Itt ugyanazt a fémburkolatot használtuk, amit a Kulturális 
Központ homlokzatára terveztünk, ezzel megteremtettük a kapcsolatot a múzeumi területtel. A Nansan-tér 
megtervezése azt szolgálta, hogy építészetileg lerakjuk az egész projekt alapját, amelyből kiindulva sokkal 
világosabb építészeti megfogalmazást tudtunk kialakítani az épületek számára.1–3. Sencsen, utcakép
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1. Nansan Művészeti Múzeum, az X-Urban koncepciója, látványterv
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3.3 a MEglÉVŐ MÚZEUMTERV ÉRTÉKElÉSE
3.3.1.  aZ EREDETI KONCEPCIÓ
Egy meglévő projekt újratervezése nem hálás feladat. Normális esetben a folyamat elindítása megteremti  
a tervező épülethez való hozzáállásának alapját — amikor a koncepcionális és racionális gondolkodásnak össze 
kell olvadnia, hogy kialakuljon az egész projekt vonatkoztatási rendszere. A kezdeti, vázlatszintű tervezési fázisban, 
a megbízóval folytatott párbeszéd során válik képessé az építész egy koncepcionális cselekvési program — egy 
intellektuális mag — létrehozására, amely aztán egy folyamatosan fejlődő és egyre összetettebb tervkoncepcióvá 
érik. Amikor egy már megkezdett projektet örökölünk, valójában meg vagyunk fosztva ettől a kezdettől, és  
az embernek építészként egy másik alkotó intellektuális cselekvési programjába kell belehelyezkednie. 
Érzékenyen meg kell értenie az eredeti ideológiát, hogy kialakíthassa a saját értelmezését, hogy azután el tudja 
kezdeni az „újratervezést”. Ez a felelősség nehezedett ránk, amikor elkezdtük értelmezni a  nansani projektet azzal 
a szándékkal, hogy egyszerűen újra meghatározzuk a belső tereket. Először is meg kellett értenünk egy múzeumi 
projekt összefüggéseit ebben az adott városban, és azt, hogy mi volt az építészeti szándék az épülettel.

Az X-Urban tervezőiroda által elképzelt múzeum leírása a következő volt:
„A tervezők a Nansan Művészeti Múzeum tervezése során egy olyan hagyományos kuangtungi építészeti 
tipológiából merítették az inspirációt, amelyben egy klán él együtt. Egy „művészeti folyosót” alakítottak 
ki, amely összekapcsolja a múzeumot a meglévő könyvtárral — mindkét létesítmény a Nansan Kulturális és 
Sportkomplexum része, miközben az átrium a múzeumot egy mini-várossá alakítja. Mindezeket úgy terveztük 
meg, hogy az a gondolat kapjon hangsúlyt, hogy az építészet és a város nem mondanak ellent egymásnak. 
Nehéz, patinázott rézpaneleket alkalmaztunk, amelyek jelzik Nansan messzenyúló történelmét, és különböző 
mértékben átlátszó üvegpaneleket, amelyek a tenger kulturális nyitottságát fejezik ki.”47

A fenti leírás egy szimbolikus ábrázolásokon alapuló projektet tárt elénk — olyan ábrázolások ezek, amelyeknek 
kevés kapcsolatuk van a múzeumi architektúrával. Ha cinikus akarnék lenni, valójában ennek a narratívának 
a lényegét is megkérdőjelezhetném — mivel a szavaknak és az architektúrának kevés közük van egymáshoz. 
Nansan „történelme” mindössze húsz évet jelent, és maga az épület, tömegképzését illetően, kevés „nyitottságot” 
sugall. Tervezett elhelyezése nem sokat tesz azért, hogy illeszkedjen a városba, és valójában azzal „szemben” 
áll. A mi feladatunk azonban nem az volt, hogy ezeket a szavakat és a mögöttük álló jelképeket kétségbe vonjuk. 
Valójában, ahogy az épületet megértettük, világossá vált, hogy ez egy szobrászi vagy talán szimbolikus koncepció 
volt, kevés „múzeumtechnológiai” megfontolással. A múzeum tömegképzése egy átfogó esztétikai célkitűzésen 
alapult — egy zárt, sötét test, amelyet eredetileg rézlemez-burkolattal képzeltek el (ez később sötét kőre változott), 
amely összefonódik egy fehér kővel és üveggel burkolt világos, nyitott testtel. A két testet egy közös tér kapcsolja 
össze, egy felülvilágítóval kiképzett átrium, amely a fő közlekedési területként szolgál. Ezek a testek látszólag,  
a külső burkolat kivételével, nem különböznek egymástól. A „világos” doboz a maga nyitottságra való 
törekvésében ablakokkal erőteljesen át van lyuggatva, valamelyest véletlenszerű helyeken. Az épületet szabad 
formaként tervezték meg, és minden belső funkciót úgy alakítottak ki, hogy a külső képhez alkalmazkodjon.  
Az épület belsejében a szintenkénti elrendezés nem kínált semmilyen koncepcionális hierarchiát. A földszinten 
elhelyezett előadóterem és a felső szintre elképzelt „műtermek” kivételével a múzeum teljes területét kiállítási 
területnek szánták. A kiállítási terek, bár formában és magasságban változatosak voltak, elrendezésük alapján 
egyáltalán nem keltették egy múzeum képzetét. Olyan volt, mintha a kiállítási területeket „maradék” terekként 
képzelték volna el, egyfajta véletlenszerű elrendezésben.

A múzeumra vonatkozó értékelésünk feltárta, hogy a tervezők  egy külső képből kiindulva közelítettek  
a múzeum tervezéséhez. A kubatúrát, egy szobrászi elképzelést kellett kitölteni kiállítási terekkel, amelyek 
alkalmazkodnak a létrehozott tömeghez.
 
47. Chinese-Architects Publication, Project, Art 

Museum in Nanshan, China: 2005

1. X-Urban koncepció, helyszínrajz

2. X-Urban koncepció, áttekintés

3. X-Urban koncepció, előcsarnok, látványterv
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1. Oct Art Gallery
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3.3.2 MűVÉSZETI ÉlET SENCSENBEN

A tervek felülvizsgálatán kívül a megkíséreltük a múzeum jövőbeli szerepét is megérteni Nansanban 
— azt, hogy milyen kiállításoknak, gyűjteményeknek fog helyt adni. Mivel a múzeum profilja 
általánosságban tisztázatlannak tűnt, megpróbáltuk a rendeltetését egy szélesebb kontextusban, 
Sencsen művészeti életének közegében elhelyezni. Sencsen számos fejlődőben lévő kínai városhoz 
hasonlóan jó néhány a közelmúltban megnyílt vagy építés alatt álló múzeummal rendelkezik. Ezek közül 
az intézmények közül a „legjelentősebb” a Sencsen Művészeti Múzeum, egy hatalmas épület, amely  
a túlméretezett önkormányzati központon belül található. Első pillantásra az egész épület olyannak tűnik, 
mintha másfélszeres méretben épült volna meg — egy sor dobozszerű egység, amelyeket az egyesítés 
érdekében kiképzett hullámos tető kapcsol össze. Az épületek ebben a névtelen közegben úsznak, erőt 
és gazdasági prosperitást sugallva. Ez tehát megkérdőjelezhető küldetést sejtet a múzeum esetében, 
amely ebben a sorban az egyik dobozként szerepel. Nem annyira kulturális funkciót, sokkal inkább  
az önkormányzat sikerességét fejezi ki. A múzeum belsejének tematikája „Sencsen kultúrtörténete”.  
A kiállítási terek egy fényűző átrium tér körül vannak kialakítva három emelet magasságban — egy nagy 
bevásárlóközpontot idézve. A kiállítások legnagyobbrészt „beállított” jeleneteket mutatnak be, amelyek 
a város fejlődését és a lakosság érkezését szemléltetik. Néhány félreeső helyen hagyományos kínai 
kalligráfiákat is kiállítottak. Az épület egyfajta jellegzetesen kínai hozzáállást tár fel a múzeumokkal 
kapcsolatban. A város a jelentős európai múzeumokkal vetélkedő helyszínnel kérkedik, a kiállítási 
terek tartalma és elrendezése azonban szinte lényegtelen. Bár azon a szombat délutánon, amikor 
odalátogattam, jókora tömeg hömpölygött az épületben, inkább egy szórakoztató központ benyomását 
keltette, ahová a lakosság azért jött, hogy „céltalanul eltöltse a délutánt”…

Ennél sokkal érdekesebb volt egy magángalériába — az Octart Gallery nevű kiállítóhelyre tett 
látogatásom. A város központjában található galéria a kortárs kínai művészetet pártfogolja, amely  
a kortárs művészeti élet középpontjában áll. Mintha csak egy New York-i Soho galériában lettem volna, 
néhány olyan művésszel találkoztam, akiknek a művei a globális művészeti világ felé tágítják  
a határokat. Ezek a művek betekintést engednek a fennálló politikai rendszert provokáló művészetbe,  
az őket elnyomó rendszer kritikájába. Ez az ablak a művészet egy másik birodalma felé megmutatta a kínai 
művészvilág vibrálását, amelyet sokan világszerte a legdinamikusabbnak tartanak. Erőteljes kontraszt volt 
a csupán öt kilométerre lévő városi múzeum banális installációival szemben. Talán éppen ez a kontraszt 
a mai Kína leglényegesebb vonása, amely igen élesen érzékelhető egy olyan jelentős városban mint 
Sencsen. A politikai rendszer olyan struktúrát tart fenn, amely a centralizált hatalmat isteníti. A lakosság 
pedig, miközben a fogyasztói mentalitás legextrémebb formáit teszi magáévá, eltávolodott ettől a világtól, 
mégis betartja a „játékszabályokat”. Ebből adódóan nyilvános szinten a rendszernek való behódolást 
mutatnak, míg a közelben nyíltan kritizálják ennek a rendszernek a lényegét.

1. Sencsen Művészeti Múzeum

2. Sencsen Művészeti Múzeum, kiállítás

3. Oct Art Gallery, kiállítás
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1. Közlekedés az átriumban
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3.4 ÚjRaTERVEZÉS
3.4.1 TERVEZÉS ÉS PROgRaMalKOTÁS
Felismerve, hogy a múzeumnak nincs világos koncepcionális megfogalmazása, a tervezést egy „program” 
kialakításával kezdtük: a terek struktúrájával, méretükkel és legfőképpen egymáshoz való viszonyukkal. 
Mivel a múzeumnak nem volt különösebb gyűjteménye, helyi „Kunsthallé”-nak szánták, amelyben 
különféle kiállításokra és eseményekre kerülhet sor. Úgy éreztük, hogy a terek léptékét és struktúráját — 
mind a kiállítási és nem kiállítási funkciók esetében — arányosan kell méretezni, hogy  
a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsák. A Dieter Bognerrel a Ludwig programja kapcsán 
szerzett tapasztalatok alapján a múzeum meglévő tereit felmérve és bizonyos területeket átcsoportosítva 
kialakítottunk egy átfogó tervezési programot. Az eredeti tervet felülvizsgálva nyilvánvaló volt, hogy kevés 
teret szántak a nem kiállítási funkcióknak. Az olyan terek, amelyek vonzhatnák a közönséget és bevételt 
eredményezhetnének — kimaradtak. Beterveztek ugyan egy előadótermet, de a kiegészítő terek — egy 
expo jellegű kiállítótér és a támogató terek, amelyek lehetővé tették volna egy konferencia megrendezését, 
szintén hiányoztak. Ezenkívül az oktatásra, gyermek-foglakozásokhoz és az informálisabb, kirakodásra 
alkalmas területek is hiányoztak. Végül pedig a tipikusan bevétel-orientált könyvesbolt—kávézó 
funkciók szemmel láthatóan szintén nem léteztek. A mi feladatunk az volt, hogy e funkciók felmérése és 
méretezése után „simulékonyan” elhelyezzük őket a meglévő épülettömegben. A Ludwig programját és 
elrendezését mércének tekintve megformáltuk a terv gerincét, amelyet be tudtunk mutatni a politikai 
vezetőknek is, mint egy jól működő múzeum és kiállítóhely alapját. 

Amellett, hogy a kiállítóterek véletlenszerű és bizonyos értelemben lépték nélküli sorozatot alkottak  
az épületben, a legproblematikusabb a központi átrium tér volt, amelyet nyitott plázaként képzeltek el. 
Ezt egy nyilvános átjáróként fogták fel, és tere a földszinten és az első emeleten a külső tér felé nyitott 
volt. Ezzel nemcsak időjárási és múzeumbiztonsági szempontból követtek el lényeges hibát (különösen 
egy ilyen trópusi helyszínen mint Sencsen), de ez az úgynevezett átjáró a bejáratot egy hátsó úttal 
kötötte össze, amely nem kapcsolódott semmilyen városi tengelyhez. Első, legradikálisabb javaslatunk 
az épület teljes lezárása volt, amivel egy többszintes átriumot hoztunk létre, kialakítva az épület központi 
közlekedőjét. Emiatt újra kellett gondolni a felfelé való közlekedést és a tér bevilágítását is, amelynek  
a korábbi koncepcióban nem volt ilyen központi jelentősége.

Az eredeti elgondolás a látogatókat egy sor különböző szögben álló mozgólépcsővel terelte felfelé  
az egyes szintekre. A múzeum a talajszint fölött összesen négy szintből állt, és a mozgólépcsők 
elrendezése vizuális zűrzavart teremtett. Mivel a múzeumtervezésben alapvető szerepet játszik, hogy  
a közlekedés áttekinthető legyen, a mozgólépcsők elrendezését megváltoztattuk, és sorrendjükben egy 
világosabb hierarchiát teremtettünk. Ezen kívül úgy gondoltuk, hogy a sötét, függőleges tér számára több 
fényt kell biztosítani, hogy ellensúlyozzuk összességében nagy tömegét. Mind az átrium parapetjeihez, 
mind a mozgólépcsők oldalsó burkolataként fehér coriant terveztünk, egy fehér szalagot, amely világos 
könnyedségével azonnal vizuális dinamizmussal ruházta fel az átriumot. A tér így egy finom felfelé irányuló 
mozgást sugallt, és az átszervezett mozgólépcsők már sokkal rendezettebb képet mutattak. A megnövelt 
felülvilágítók szintén emelték az átrium monumentalitását és nyitottságát. További különleges látványbeli 
jelzésként felvetettük a műalkotások felfüggesztésének lehetőségét is ebben a térben.

Az átriumon belül egy másodlagos, kisebb udvart is kialakítottunk, elválasztva a múzeum adminisztratív 
szárnyát a kiállítási terektől. Ezt a teret más anyagok használatával terveztük meg, ezzel alakítva ki  
a megkülönböztetést az épület nyilvános és nem nyilvános területei között.

1. Múzeumi területek összetétele

2. Közlekedés az átriumban

3. Főbejárati előtér
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1. Hagyományos művészet, kiállítási terület

2. Kortárs művészet, kiállítási terület
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3.4.2  KIÁllíTÁSI TERülETEK

Az eredet tervben minden teret, az épületen belüli helyétől illetve belső tömegétől függetlenül 
ugyanolyan módon kezeltek. Megterveztek egy alapvető világítási rendszert, de szemmel láthatóan kevés 
koncepcionális figyelmet fordítottak a kiállítási terek igényeire. A terek felosztásának lehetősége, vagyis  
a kiállítások elrendezésének koncepciója, ami a múzeumtervezés alapvető összetevője, szintén hiányzott.

Célunk tehát az volt, hogy ezeket a problémákat kiküszöböljük, teljes mértékben megértve, hogy  
az épületszerkezet már áll. Mérlegelve az újratervezéstől remélhető előnyöket és az adottságokból eredő 
korlátokat úgy döntöttünk, hogy egy rugalmas, jól működő fehér doboz modellt alakítunk ki. A kiállítási 
terek koncepciójának felvázolásakor a következő alapvető célok vezéreltek bennünket:

• Olyan térbeli változatosság kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a leendő múzeum maximálisan 
alkalmazkodni tudjon a kiállítási lehetőségekhez. Bár a terek alaprajzilag nem voltak derékszögűek, 
kialakítottunk egy belső rendet és egy „rasztert”, hogy az elrendezéseknek és válaszfalaknak lehessen 
valamilyen formális struktúrája.

• Úgy éreztük, hogy mind a kortárs, mind a hagyományos kínai művészet befogadását lehetővé kell 
tenni, ezért olyan tereket formáltunk, amelyekben a léptékekkel, fényekkel és kiállítási eszközök 
segítségével ezek az eltérő igények kezelhetők lesznek.

• Lehetővé tettük a szobrok és az új média-művészetek befogadását is, kialakítva az ilyen installációkhoz 
szükséges műszaki és térbeli lehetőségeket.

• A földszinten egy kevésbé hivatalos „expo”-területet hoztunk létre — időszaki kiállítások, 
termékbemutatók és céges események céljára.

• Alaposan átgondoltuk a különféle kiállítási területek világítási rendszereit, amelyek rugalmas és 
változatos megvilágítást biztosítanak a térbeli flexibilitás korlátozása nélkül. A Ludwig Múzeumnál 
szerzett tapasztalataink alapján itt is a Rentex világítási rendszert alkalmaztuk (megvilágító sávok  
a kiállítási területen), ami Budapesten sikeresnek bizonyult. A Rentex-rendszer képes a természetes 
nappali világítást szimulálni, ha szükséges, de felügyelettel is ellátható, így világítási effektusok 
széles választékát képes nyújtani. A Rentex-rendszer sínvilágítással kombinálva Budapesten 
már bizonyította, hogy nagy mennyiségű világítóberendezést alkalmazva gyakorlatilag bármilyen 
installációhoz képes alkalmazkodni.

• A múzeumi terek tervezése során kidolgoztunk egy kurátori kézikönyvet és útmutatót is a leendő 
múzeumigazgatók számára. A maximális áttekinthetőség és rugalmasság biztosításával olyan tér 
kialakítására törekedtünk, amely bármilyen előre nem látott követelményhez alkalmazkodni tud.  
Ez kritikus jelentőségű volt, mivel Nansan politikai vezetői semmilyen egyértelmű nyilatkozatot nem 
tudtak tenni arról, hogy a múzeum milyen kiállításokra számíthat.

1–2. Kiállítási terület
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1. Múzeumi kávézó / Könyvesbolti kávézó
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3.4.3  KIEgÉSZíTŐ TEREK

Mint már korábban említettem, célunk az volt, hogy a kiállítási tereket egyéb, kiegészítő funkciókkal is 
összekapcsoljuk. Saját budapesti tapasztalatainkból és a bőven található nemzetközi példákból tanulva 
egyértelmű, hogy a múzeumoknak  az aktuális kiállításokon kívül más „szórakozást” is kell nyújtaniuk. 
Ezen túlmenően ezeknek a tereknek olyankor is megközelíthetőknek kell lenniük, amikor egyes kiállítási 
területek, vagy akár valamennyi, zárva van. A közönség egy előadásra, egy kávé kedvéért, valamilyen 
gyermekfoglalkozás miatt, stb. is eljöhet. Ebből következően az alábbi fontos kiegészítő tereket hoztuk létre:

• A második szinten (ez a fő kiállítási szint) kialakítottunk egy kétszeres belmagasságú Különleges 
Rendezvénytermet. Az ünnepélyes területet magánjellegű gála események, múzeumi megnyitók, 
kisebb konferenciák vagy magánkiállítások helyszínéül szántuk. A belsőt — némiképp eltérően  
a kiállítási területek semleges, fehér doboz jellegétől — úgy terveztük, hogy kifejezze a tér exkluzív 
jellegét. Gondosan ügyeltünk a terem akusztikájára és megvilágítására, hogy intimitást biztosítsunk  
a grandiózus térben. Mivel ez a tér a Kulturális Központ előtti fő külső piazzára néz, mind vizuális, mind 
lehetségesen funkcionális kapcsolatot is kiépítettünk a két épület között. 

• A földszinten, a bejárat mellett egy kávézót és egy könyvesbolti területet képeztünk ki. Ezeket úgy 
helyeztük el, hogy olyankor is megközelíthetők legyenek, amikor az épület kiállító területei zárva 
vannak, mert egy nyitott, jelenkori helyet akartunk teremteni. A kávézó a könyvtár felé néz, a múzeum 
melletti kis piazzán pedig egy nagy védőtetőt terveztünk a szabadtéri színpad számára, amely egyben 
a kávézó számára is védelmet nyújt, mivel Sencsenben nyáron fojtogató a hőség. A kávézó így életet 
lehel a térbe, és a közönség elkerülhetetlenül kölcsönhatásba kerül az épülettel is.

• Az épület felső szintjén, az adminisztratív szárny szomszédságában az eredeti terv „műtermeket” 
jelölt meg. Nem volt világos, hogy ezt egy “artist-in-residence”-elv alapján lépzelték-e el, de úgy 
gondoltuk, hogy az ötletet érdemes megtartani. Ezt a gondolatot kiszélesítettük egy oktatási funkció 
irányába, egy művészeti központ létrehozásával gyermekek számára, és egy teljes stúdiórendszerrel 
is felszereltük. Létrehoztunk egy informális kiállítási területet is, ahol az itt készült alkotásokat lehetne 
bemutatni.

Tervezési folyamatunkban talán a legfontosabb cél az volt, hogy rugalmas, a nemzetközi követelményeket 
kielégítő kiállítási tér jöjjön létre, amely bármilyen jövőbeli tematikának képes lesz megfelelni. A Nansan 
vezetőivel folytatott megbeszéléseink során nyilvánvalóvá vált, hogy ők mint ügyfél nincsenek abban 
a helyzetben, hogy ehhez támpontot adjanak. Szomorúan kellett megállapítanunk, hogy a múzeum 
jövőbeli rendeltetésére vonatkozóan hiányzik az elképzelés. Ezenkívül a Kína politikai struktúrája és azon 
belül a kulturális vezetés által meghatározott általános környezet nem ismerte fel, hogy az ilyen épületek 
jövőjét nem lehet állami támogatásból biztosítani. Lehet, hogy a nyugati világ most irigységgel nézi Kína 

„gazdagságát”, de valószínű, hogy ez a buborék egyszer csak kipukkan. Ha és amikor ez a pillanat elérkezik, 
számos projekt fog az elhibázott célok és már nem finanszírozható hátterek miatt szenvedni. Anélkül tehát, 
hogy kiindulási — belsőépítészi — feladatkörünket túllépő programot kényszerítettünk volna rájuk, mégis 
megkíséreltünk egy olyan struktúrát bevezetni, amely lehetővé teszi, hogy a múzeum több lábon álljon, 
amelyek némelyike a jövőben bevételt eredményezhet. 

1. Múzeumi kávézó / Könyvesbolti kávézó

2. Auditórium

3. Különterem
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1. A múzeum a tér felől
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3.4.4  hOMlOKZaT

A Nanshan Bureau (az önkormányzat projektrészlege) csak belsőépítészeti tervezéssel bízott meg 
bennünket. Ahogyan leírtam, gondolkodásunk a belső program meghatározására és egy sokoldalú 
múzeum kialakítására irányult. Azonban ennek során is, beavatkozásaink elkerülhetetlenül érintették  
a falakat, konkrétabban a homlokzatot. Ahogy a terv részletei kezdtek kibontakozni, nyilvánvaló vált, hogy 
a belső teret a külsővel is össze kell hangolnunk.

Az X-Urban terve karakterisztikus, domináns, egymásba fonódó tömegeket határozott meg, egy 
sötétet és egy világosat, mindegyiket a saját „díszítésével”. A sötét tömegen sávok kanyarognak a dőlő 
homlokzaton, a sávokon belül vagy üvegcsíkok vagy világító területek láthatók. A design véletlenszerű 
kiképzésűnek látszik, mégis kisebb léptéket kölcsönöz az egyébként robusztus épülettömegnek. Saját 

„logikáján” belül ez a terv elfogadható volt. A fehér könnyedebb tömeg azonban sokkal problematikusabb 
volt, mivel nagy üvegfelületeket tartalmazott, ami az eredeti tervben is, de az általunk áttervezett 
változatban még inkább gondot okozott a kiállítási terekkel összefüggésben. Ráadásul az átriumhoz 
való viszony, annak alkalmatlan felülvilágítójával és ügyetlenül elhelyezett mozgólépcsőrendszerével 
általánosságban túlságosan kaotikus térbeli megoldást adott ahhoz, hogy végleg úgy maradjon. Miután 
a belső elrendezését és koncepcióját illetően egyértelmű megállapodásra jutottunk, azt javasoltuk az 
ügyfélnek, hogy hadd készítsünk tanulmányokat a külsővel kapcsolatban is, és vizsgáljuk meg  
a különböző mértékű áttervezési lehetőségeket. Szem előtt tartva, hogy a szerkezet már megépült, 
ennek megfelelően gondolkodtunk. Homlokzati elképzelésünkkel elsősorban nagyobb külső rendet 
kívántunk elérni a külsőt illetően, nagyobb fokú egységet a „két test” között. Úgy éreztük, hogy az 
egymásba fonódás elgondolása megérdemli, hogy a designban is jobban érvényre jusson egy szimbiózis 
formájában, amely az eredeti tervben nem fejeződött ki. Ezenkívül megpróbáltuk a „sávos” díszítés 
elképzelését az épület fehér, könnyedebb részére is kiterjeszteni, hogy legyen egy mindenütt jelen lévő 
motívum. Így az épület e részénél is be tudtuk vezetni a külső világítást. A fő cél azonban az volt, hogy 
szabályozzuk a nappali fény bejutását a galériaterekbe, optimalizálva a fényt, ahol szükséges, illetve 
kiküszöbölve, ahol gondot okoz. A homlokzati díszítő minta mozgásának szabályozásával létre tudtuk 
hozni a belső funkciók és a homlokzat közötti egységet. A sávok méretének kézben tartásával a friss 
levegő bevezetéséhez szükséges gépészeti rácsokat is be tudtuk építeni, amelyek előzőleg a külsőn 
látható módon voltak elhelyezve.

1–2. X-Urban koncepció
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1. Homlokzati részlet – éjjel
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Az eredeti tervvel örökölt egyik legproblematikusabb jellegzetesség egy nagy üvegezett homlokzat volt, 
amely a fehér épületrész földszintjén és első emeletén jelent meg. A 3D-s ábrázolások azt mutatták, hogy 
az üvegezett rész könnyeddé és levegőssé teszi az épületet, a valóságban azonban a menekülő lépcsőkre, 
kiállítási terekre és egyéb olyan területekre nyitott rálátást, amelyeknél ez látványban is és funkcionálisan 
is problémás volt. A megbízóval folytatott többszöri egyeztetés után tudomásul kellett vennünk, hogy 
ennek az üvegezett résznek maradnia kell, a mi feladatunk pedig az lett, hogy eltakarjuk ezt a területet. 
Az üveget meg kívántuk tartani, bizonyos területeken a fényáteresztés miatt, míg az említett esetekben 
teljesen eltakarva. Ezt az üvegezett szakaszt esztétikai szempontból fel szerettük volna javítani, mert ez 
volt talán a homlokzat főbejárat körüli részének legdominánsabb eleme. Így ez az üvegfelület volt az épület 
tulajdonképpeni legfőbb „logója”. Szoros együttműködésbe kezdtünk budapesti üvegművészekkel és 
designerekkel — Baróthy Anna és a Szövetség 39 — egy különleges művészi üvegmunka létrehozására, 
amely az épületen belül és kívül is alkalmazható, mivel ez az üvegezett rész körbevette az épület belső 
előtéri—bejárati zónáját. A cél egy olyan grafikai minta létrehozása volt, amely funkcionálisan kielégíti  
a különböző követelményeket, és ráadásul egy időtlen művészi alkotással díszíti a homlokzatot.  
Az ilyen ambíciók gyakran veszélyesek, mivel ezek az „installációk” rövid időn belül könnyen elavulhatnak. 
Ugyanakkor mégis szerettünk volna valamilyen szimbolikus elemmel arra utalni, hogy az épület terve, 
és ezen belül ez az installáció a két kultúra együttműködéséből jött létre. A designt egy számítógépes 
program generálta, amely a hagyományos magyar és kínai népzenét vette alapul, és a zenei minták 
interpolálása alakította ki azt a lüktetést, amely végül létrehozta a grafikát. A két zenei világ pulzálásának 
és ritmusának manipulálásával egy bonyolult, de lírai grafika jelent meg. Erre esetleg azt is lehet mondani, 
hogy önkényes eljárás — mi azonban úgy éreztük, hogy e kifinomult és ugyanakkor kifejező háttér 
segítségével sikerül a homlokzatot valamilyen jelentőségteljes különlegességgel felruháznunk.  
A végeredmény a projekt egyik fő design-jellegzetességévé vált — egy olyan vizuális motívummá, amely 
végighullámzik az épület külsejétől kezdve egészen a belső átriumig, átfogóan egyesítve az épület 
üvegezett elemeit. 

1–2. Homlokzati részlet
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1. Indító ünnepség, 2009
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3.5  EgyüTTMűKÖDÉS — a glOBalIZÁCIÓ NyElVE 

A sencseni projekt legfontosabb tanulsága számomra nem magában az épület tervezésében rejlik.  
Egy új kulturális közegbe kellett belehelyezkednem, és eleget tennem annak a kihívásnak, hogy építész 
vagyok egy globalizált párbeszédben. Amerikai-magyar hátterem már eleve számos kultúrák közötti 
tapasztalattal ruházott fel tanulmányaim és eddigi pályám során. Amíg az Egyesült Államokban tanultam, 
részt vettem csereprogramokban Franciaországban és Japánban. Amikor 1993-ban Budapestre 
érkeztem, egy londoni székhelyű cégnél, a Fitzroy Robinsonnál kezdtem dolgozni, ami több mint hat évig 
tartott, ebből egy évet a londoni irodában töltöttem. Mindezen különböző tapasztalatok során azonban 
végső soron ismerős kulturális közegben mozogtam, és a szakmai alkalmazkodás nem okozott gondot. 

Sencsenben egy olyan területen találtam magam, amely szokatlan volt — ahol minden szakmai 
képességemre szükség volt ahhoz, hogy az ismeretlen helyzetekben tájékozódni tudjak. A múzeum 
projekt során egy helyi építészirodával, a SEDI-vel dolgoztunk együtt, amely az építési dokumentációkért 
volt felelős. Egy fiatal nő, Bao Ying Dan volt felelős a projektért, és a mi megjelenésünk előre nem látott 
többletmunkát jelentett a számára, hiszen a projekt egyszer már befejeződött. Bár nem hiszem, hogy  
az a koncepcionális gondolkodás, amelyet bevezettünk, végső soron érdekelte volna őt, de a szakmai 
feladat kötelezte, és arra kényszerítette, hogy kövesse tervezési utasításainkat. A két és fél év alatt 
összesen hétszeri ott-tartózkodásunk során kölcsönös tisztelet, egyfajta szakmai megértés, és  
a kommunikáció olyan módja alakult ki köztünk, ami túlmutatott az egyszerű fordításon.

Egy kényes folyamat végére megértettem a helyi törvények, szabályozások és a kivitelezési folyamat 
korlátozó tényezőit. Azt is megértettem, hogy hogyan tudunk a legjobban eljutni egy olyan épülethez, 
amelyet Bao le tud fordítani a helyi műszaki rajzok formátumára, és ideálisan tud képviselni a kivitelezési 
folyamat során.

Az általunk megtapasztalt folyamatnak különböznie kell a sztárépítészek útjától, akik hírnevük alapján 
rákényszeríthetik hatalmukat a helyiekre. A mi küldetésünk azon az alapon állt, hogy a mi víziónkat 
lefordítsuk egy olyan tervvé, amely megfelel a helyi kontextus követelményeinek. Hiszünk abban, hogy  
a szakmai megközelítésbe vetett meggyőződésünk, ha alázattal párosul, sikeres párbeszédet tesz 
lehetővé saját teamünk és a helyiek között. Az elektronikus kor lehetővé teszi a szakmai párbeszéd 
Interneten keresztül történő lebonyolítását. Mégis tényleges Sencsenbe történt utazásaink alkalmával 
tudtuk — néhány napos műhelymunkák alkalmával — elmagyarázni dokumentációink lényegét, és 
segíteni azok adaptálásában, ahol ez szükséges volt.

1. SEDI – együttműködés

2. CCDI – együttműködés

3. „Barátság”
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display movie

1. Logo

2. Grafikai koncepció (részlet)
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3.6  KIEgÉSZíTŐ TERVElEMEK

A tervezési folyamat során mindvégig az volt a meggyőződésem, hogy ha a tervezést kiterjesztenénk egy sor 
részletre, teljesebb képet érhetnénk el. Tehát kibővítettem munkaterületünket jó néhány olyan területre, amelyek 
a belsőépítészetre vonatkozó megbízásunkban szigorúan véve nem szerepeltek. Egy „Gesamtkunstwerk” 
jellegű megközelítésre törekedtem, azt remélve, hogy ezzel a konceptuális alapossággal előmozdíthatom 
elképzeléseink elfogadását. 

Ezen ideológiai célok alapján kidolgoztunk egy átfogó grafikai koncepciót a múzeum számára, megterveztük  
a múzeum logóját, a jelzéseire vonatkozó elgondolást és minden belső grafikát. Hasonlóképpen részletes tervet 
készítettünk a földszinti átrium, kávézó és könyvesbolt bútoraira.  
Mivel az épület kemény és szögletes volt, ezeknél a tereknél egy hajlékonyabb designt szerettünk volna 
érvényre juttatni. A fő átriumban lévő gömbölyded corian elemekhez kapcsolódva olyan bútorokat terveztünk, 
amelyek a tengerparton eldobált kövekre emlékeztetnek. Ezekkel az „organikus” formákkal egy olyan design-
jellegzetességet vezettünk be, amelynek témája az egész épületben bárhol visszaköszönhet — egyfajta belső 
design logót.

Egy további kiegészítő csomag volt a kurátori útmutató, amely a kiállítási terek különféle felhasználási módjait, 
azok rugalmasságát és elrendezési lehetőségeit szemlélteti. Az útmutató nem csupán a térbeli elrendezések 
megértését alapozta meg, hanem ismertette a műszaki — gépészeti, elektromos és statikai — támogató 
rendszereket is a kiállítás terekben. Célunk az volt, hogy egy mintát biztosítsunk a kiállítások megtervezéséhez, 
mivel nem állt módunkban a tervet egy múzeumigazgatóval vagy kurátorral együtt áttekinteni.

Végül is nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezeket a többlet-erőfeszítéseinket teljes mértékben megértették, 
illetve hogy a helyi megbízó és a tervező team értékelte volna azokat. A projektvezetés általános zűrzavarában 
ezek a részletek valahogy „elvesztek fordítás közben”. A mi saját elképzeléseink szerint azonban ezek kritikus 
elemek voltak, amelyek elgondolásunk szerint az összefüggőséget és összehangoltságot biztosították.
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1–2. Helyszín, 2008. július

3. Helyszín, 2012. október
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3.7  KIVITElEZÉS — KÖVETKEZTETÉSEK

A négy évig tartó kínai munka során szerzett tapasztalataim alapján határozottan állíthatom, 
hogy a dolgok ritkán alakulnak úgy, ahogy kezdetben elképzeljük. Felületes dolog lenne értékelni 
az ilyen eltérések okait, elég annyi, hogy az eredeti céloktól való eltérés nem szokatlan dolog. 
Sencseni projektünk esetében jó néhány tényező hozzájárult ahhoz, hogy a Liu polgármester által 
meghatározott eredeti céloktól eltértünk.

Az eredeti szerződést 2010 telén kiegészítettük egy részletes fejlesztési dokumentációval — ez egy 
gyakorlatilag kiviteli terv szintű állapot, amelyet helyileg adaptálni kellett. Ekkor az eredeti ütemterv 
szerint az épületeket a 2011 nyarán megrendezett Universiadéra kellett volna befejezni. 

2011 folyamán Liu polgármestert Sencsen városban magasabb politikai beosztásba helyezték, tehát 
nansani pozíciójából távozott. Utódja — ahogy ez gyakran előfordul — megörökölt egy olyan projektet, 
amely iránt csak minimális elkötelezettséget érzett. Ugyanakkor az Universiade fő helyszínét  
a tengerparton jelölték ki, ami elvitte a hangsúlyt az eredeti, Nansan központjában lévő területekről.  
Fő ügyfelünk Liu polgármester távozása és az Universiadéval kapcsolatos építési hullám kombinációja 
mind a Múzeum, mind a Kulturális Központ esetében a folyamat lelassulásához vezetett. Mivel  
a Nanshan Bureau újraértékelte prioritásait, így projektünk lassú, szinte alvó projektté változott, 
amelyet csak 2012 elején keltettek új életre.

A mi szerepünk a kivitelezési folyamat követése és mindkét projektnél a helyi partnereink  által 
befejezett valamennyi rajz felülvizsgálata volt. A főbb anyagok és burkolatok kiválasztása,  
a gyártmánytervek és műszaki módosítások felülvizsgálata a tervezés utáni építés-felügyeleti szerep 
részét képezik, ezek hat látogatást igényelnek.

Eddig kétszer jártunk Sencsenben a folyamat követése céljából, én magam utoljára 2012 
szeptemberében. A múzeum homlokzata elkészült. A belső koncepciót „újraértelmezte”egy kijelölt 
tanácsadó, a Sencsen Art Museum igazgatója. A rugalmas, helyi és nemzetközi „Kunsthalle” 
formátum helyett „Nansan kultúrtörténete” bemutatásának szeretné szentelni a múzeumot. 
Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy egyrészt koncepciónk lényegét nem sikerült megértetni vele, 
másrészt a belső elrendezés sorsa, sőt a múzeum designja is bizonytalan. A Kulturális Központ lassú 
kezdés után jelenleg majdnem szerkezetkész állapotban van. Itt is úgy tudjuk, hogy a Bureau tervünk 
bizonyos részeit „át szeretné értékelni” — ennek pontos tartalma azonban még meghatározásra vár.
 

1–2. Helyszín, 2012. október
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1. Dongying, a „Watercity”-projekt ablaka, 2010, Múzeum

1
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3.8  ZÁRÓ gONDOlaTOK

Építészként abban a kiváltságban volt részem, hogy jó néhány múzeumi és kulturális projektben 
közreműködhettem. Ahogy az gyakran lenni szokott, a tapasztalatok mozaikjai új projekteket tettek 
lehetővé ezekre a meglévő tapasztokra épülve. Kínában új lehetőségek nyíltak, és több mint hat hónapot 
töltöttünk el egy részletes városrendezési terv és egy múzeumi koncepció kidolgozásával Dongying 
városa számára. A nagyvilági Sencsennel szemben Dongying a Sárga-folyó mellett található feltörekvő 
2 milliós város. Irodánk átfogó fejlesztési tervet dolgozott ki egy új városközpontra a folyó egy csatornája 
mentén. Ezen túlmenően részletes terveket készítettünk három projektterületre, amelyek közül az egyik 
egy új múzeum a Sárga-folyó nemzeti öröksége számára. Az, hogy gyorsan képesek voltunk kialakítani  
a múzeum koncepcióját és programját, a kínai kultúráról megszerzett ismereteinknek, és  
a professzionális kommunikációnak volt köszönhető, amit Sencsenben sajátítottunk el. Szakmai 
magabiztosságunk és a koncepció kialakításával kapcsolatos meggyőződésünk korábbi 
tapasztalatainkban gyökerezett.

„Globális” építészként végzett munkáim során megtanultam felbecsülni a felelősség súlyát, amellyel  
az ilyen projektek járnak. Ahogy a kultúra kommercializálódása a fogyasztó társadalom nyomása hatására 
növekszik, úgy válik egyre kritikusabbá az, hogy az ember fenntartsa küldetésének lényegét. Mindegyik 
esetben arra törekedtünk, hogy a felelősség üzenetét adjuk tovább, oly módon, hogy a terv értékei 
gyakorlatiassággal és feddhetetlenséggel párosuljanak. Ahhoz, hogy egy tervezési feladatot elvállaljunk, 
először meg kell értenünk az épület programját vagy küldetését. Ha ilyen kiindulási információkat nem 
kapunk, magának az építésznek kell arra törekednie, hogy ezeket a paramétereket meghatározza, biztosítva, 
hogy a megbízó megértse ezeket a problémákat. Bármennyire erős is a vágy vagy a nyomás, hogy az ikonikus 
épületek csábító világába lépjünk, az általam választott küldetés a higgadtság, áttekinthetőség és őszinteség. 
Még ha a kulturális közeg nem is mindig befogadó, reménykedhetünk, hogy az épületek, miután elkészültek, 
saját színvonaluk révén közvetítik ezeket az üzeneteket.

1. Dongying, Múzeum, külső részlet

2. Múzeum, belső részlet
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2. TERVEZŐI NÉVSOR

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA
LUDWIG MÚZEUM BUDAPEST, KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM 

KÖZREMŰKÖDŐK (MEGRENDELŐK ÉS TERVEZŐK)

Megrendelő (építési és módosított építési engedélyezési tervdokumentációk):

Duna sétány székház Kft., a trigránit rt. leányvállalata
székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 2.) képviseli: Sokorai István ügyvezető

Az alábbi projekttársaságok a Duna Sétány Székház Kft. és a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma által a Művészetek Palotája megvalósítására közösen létrehozott társaságok.

Duna Múzeum Ingatlanfejlesztő Kft.
(székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 2.) képviseli: Rácz Judit ügyvezető

Megrendelő (tender és kiviteli tervdokumentációk), generálkivitelező:

ArCADoM éPÍtŐIPArI rt.
(székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.) képviseli: Bálint Péter vezérigazgató

Generáltervező, építész és belsőépítész tervező:

zoBoKI, DeMeter és társAIK éPÍtészIroDA KFt. 
(1061 Budapest, Andrássy út 45. III. 6.)

vezető építész és belsőépítész 

tervező, felelős tervező:: 

zoboki Gábor – vezető tervező

Koordináló építész:

Demeter nóra –vezető tervező (50%)
turi zoltán – vezető tervező

vezető építész, belsőépítész tervezők: 

erőss János – vezető építész
silvester Csaba – vezető építész
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építész, belsőépítész tervezők:  

Bordás Péter  Borzák Richárd   
Császár Imre  Simon Móni   
Szatmári Gábor  Valkai Csaba
V. Szabó Gyula 
 
építész, belsőépítész munkatársak: 

Benke Róbert   Dobos András   
Dobos Botond   Fekete Ferenc   
Kakas László   Országh István   
Rendes Balázs   Torda-Molnár Tamás  
Varsányi Gyula   

tartószerkezeti tervezők: 

Gonda Ferenc   D Kettő Statikus Iroda
Molnár Mara   D Kettő Statikus Iroda
Kákonyi Sándor   D Kettő Statikus Iroda
Földvári Gábor   Földvári Mérnökiroda
Horváth Csaba   D Kettő Statikus Iroda
Tölgyesi András   D Kettő Statikus Iroda

épületgépészeti tervezők: 

Kovács Huba   Duo Plan Kft.
Virág Zoltán   Duo Plan Kft.
Pál József   Duo Plan Kft.
Marosfai Ákos   Duo Plan Kft.
Külkey Dénesné   Duo Plan Kft.
 
épületvillamosság és alap gyengeáramú rendszerek tervezői: 
 
Villányi László   VILLes Kft.
Bogár Péterné   VILLes Kft.
Németi Ferenc   VILLes Kft 
Horváth Péter   VILLes Kft.
Horváth Károly   VILLes Kft.
Dr Fodor István   VILLes Kft.- Viodent Kft.
Harmath László   VILLes Kft. – IQ Kft.
Bischoff Pál   VILLes Kft

világítási szakértő:  

Haász Ferenc   Erco fénytechnika Kft.
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Belsőépítész tervező:  

Gergely László   Studio G. Bt.
Zobor László   Studio G. Bt.

Akusztikai, zajvédelmi szakértők:   

Borsiné Arató Éva  AFT-Akusztika Kft.
Fürjes Andor Tamás  AFT Akusztika Kft. – Acreon Kft.
Ifj. Törzsök István  AFT Akusztika Kft. – Acreon Kft.
Csott Róbert   AFT-Akusztika Kft. - Apszis Kft.
Dr. Augusztinovicz Fülöp  AFT-Akusztika Kft. - Modus-Fz Kft
Dombi István   AFT-Akusztika Kft. - Vibrocomp Kft.

speciális gyengeáramú technológiai rendszerek tervezői:  

Ifj. Törzsök István  AFT Akusztika Kft. – Acreon Kft.
Fürjes Andor Tamás  AFT Akusztika Kft. – Acreon Kft.
Papp László   AFT-Akusztika Kft. 
Papp Zoltán   AFT-Akusztika Kft.
Pálya Róbert   AFT-Akusztika Kft.
Dr. Dobay Róbert  AFT-Akusztika Kft.

épületszerkezeti szakértők: 

Horváth Sándor    Pataky és Horváth Építésziroda
Pataky Rita   Pataky és Horváth Építésziroda
Schreiber Gábor  Pataky és Horváth Építésziroda
Stocker György   Stokplan Bt.

tűzvédelemi szakértő:   

Venczel Sándor   Tűz-Ért-Ő Kft.

Közlekedés tervező:  

Rhorer Ádám   Közlekedés Kft.

Konyhatechnológiai tervező:  

Aczél Pál Tamás   Gastroplan Kft.

Környezetvédelmi szakértő:  

Weiner László   Toppedion Kft.
Bite Pálné dr   Vibrocomp Kft.

épületfényképek:  

Bujnovszky Tamás
Réthey Prikkel Tamás
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NANSHAN ART MUSEUM

KÖzreMŰKÖDŐK (MeGrenDeLŐK és tervezŐK)

Megrendelő (építési és módosított építési engedélyezési tervdokumentációk):

tHe PeoPLe’s GovernMent oF nAnsHAn, DIstrICt oF sHenzHen
(székhelye: Rm. 2301, Government Building, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China, 518059) 
képviseli: Liu Qing Sheng, polgármester és Suong Chiang alpolgármester   
 
BureAu oF PuBLIC WorKs oF nAnsHAn DIstrICt
(székhelye: 162 Changxing Road, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China, 518052) képviseli: 
Chen Huawei és Ling Yun

sHenzHen nAnsHAn ConstruCtIon BureAu
(székhely: A0301 The Office Buliding of Nanshan District Government, Shenzhen, P.R. China, 
518052) képviseli: Li Yong An, igazgató

Generáltervező, építész és belsőépítész tervező:

zoboki-Demeter és társai építésziroda Kft. 
(1061 Budapest, Andrássy út 45. III. 6.)

vezető építész és belsőépítész, tervező, felelős tervező:  

Demeter nóra   vezető tervező (80 %)
zoboki Gábor   vezető tervező

Koordináló építész:

István országh   vezető tervező 
    
építész, belsőépítész tervezők:

Góra Zoltán   Kakas László  
Leits Miklós   Rajnai Csaba
Tolnai Linda   Reppert Béla
Savanyú Adrián  
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tartószerkezeti tervező:  

Szabó András   System Steel Tervező Kft.

épületgépészeti tervező: 

Görgeyné Bihary Erzsébet G&B Plan Épületgépészeti Kft.
Bukovics János   G&B Plan Épületgépészeti Kft.
Terék Tamás   G&B Plan Épületgépészeti Kft.

épületvillamosság és alap gyengeáramú rendszerek tervezői:  

Rajkai Ferenc   HungaroProject Mérnökiroda Kft.
Komlósi Tibor   HungaroProject Mérnökiroda Kft.

világítási szakértő:  

Haász Ferenc   Erco fénytechnika Kft.

Belsőépítész tervező:  

Gergely László   Studio G. Bt.

Akusztikai, zajvédelmi szakértők:  

Ifj. Törzsök István  Acreon Kft.

Konyhatechnológiai tervező:  

Aczél Pál Tamás   Gastroplan Kft.
Kronavetter István  ALUKOL Szerkezetépítő Kft.

Látványtervező:  

Ölbey Zoltán   Homologue Kft.
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Kinai partnerek:

építészet:  

Bao Ying Dan   SEDI

épületvillamosság és alap gyengeáramú rendszerek tervezői:  

Liu Huiping   Shenzhen A+E Design Co.
Chen Wei   Shenzhen A+E Design Co.
 
épületgépészeti tervező:

Rong Qingxing   Shenzhen A+E Design Co.

Belsőépítész tervező:

Mei Xiang Yang    M. X. Y. Interior Designer Office




