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Amszterdamban,anevezetesBerlage-építette tõzsdepalotában
április 5-én nyílt az Organikus építészet címû kiállítás, amelyet
népszerûsége miatt két ízben is meghosszabbítottak, végül
szeptember 14-én zárt be. A kiállítást kísérõ rendezvényként
került sor Az organikus építészet forrásai és jövõjecímetviselõ
konferenciára augusztus 29 és 31 között az amszterdami Iona
Alapítvány szervezésében.

A konferencia témáját így fogalmazta meg program:
Az organikus építészet több forrásból merít, mint például

Sullivan,Wright,Gaudí, SteinervagyHäringmunkássága.Ala-
kulása a huszadik században nem volt folyamatos, változóan
reagált a különféle korszakok és helyszínek eseményeire.
Olyanmestermûvekjötteklétreefolyamatsorán,mintaSagrada
Familia, a Goetheanum, a Vízesés-ház vagy a sidney-i Opera,
deazorganikusépítészet sohanemvált fõáramlattá.Miértnem,
és mi a jelenlegi helyzet? Milyen új kihívások elé néz a komp-
jutertechnológiaésazökológiaiválságkorában?Hogyanköthe-
tõkösszeazúj szempontokazorganikusépítészet természetes,
humánus és szellemi eredetû gyökereivel?

AkonferenciánMagyarországrólCsernyusLõrincésebeszá-
moló írója,Gerle Jánosvett részt,utóbbimeghívottelõadóként.
Arésztvevõkközöttközelebbi ismerõsökisvoltak:PásztorPéter
ésMartinDrahovskySzlovákiából,valamintanyolcvanasévek
végénaMakonábandolgozóhollandPaulvanPanhuysésPiet
Tuin, akik barátjukkal, néhai Dolf Braattal alakították meg
hazatérvescheveningeni irodájukat.TamásMargitadelftiegye-
tementanítjaazépítészhallgatóknakakommunikációkülönféle
formáit.Az1987-esmagyarországivándorkonferencia résztve-
võiközülcsaka järnaiAsmussen-iroda tagjával,EvaBorgström-
mel találkoztunk, aki arról számolt be, hogy az iroda ma már
egymagánlakásfalaiközéhúzódottvissza,shogyErikAsmussen
elõtt, igenfiatalontávozottazélõksorábólavándorkonferencia
lelkes szervezõje, központi személyisége Ake Fant. A norvég
HUScsoport irányító tervezõje,EspenTharaldsen is jelenvolt a
konferencián,deanyolcvanas-kilencvenesévekmeghatározó
személyiségei közül sokan hiányoztak, Asmussen és Alberts
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utántavalyhaltmegNikolausRuff,ArneKlingborgésRexRaab
öregkori gyengesége miatt nem vállalkozhatott az útra, a
hallgatóságelsõsorbanfiatalérdeklõdõkbõlállt, akikviszont16
országból érkeztek. Korábbi hasonló találkozókhoz képest
újdonság,hogyRomániából,Ukrajnából isvoltaképítészek.

Amiutazásunkat elsõsorbanaz inspirálta, hogy1990-ben
többenjelenvoltunkAmszterdamban(CsernyusLõrinc,Salamin
Ferenc,TuriAttilaésGerle János)az InternationalForumMan
and Architecture megalapításán, ez a nemzetközi szervezet
az organikus építészet képviselõit fogja össze, tevékenysége
elsõsorban információcseréreésegykétévenkéntikonferencia
megszervezésére szorítkozik (Németországban szerkesztett
negyedévesértesítõjének legújabbszámaTuriAttilapilisszent-
lászlói nyaralóját közli).A szervezetmegalapításánakelõzmé-
nyei közé tartozik az 1986-os järnai nemzetközi építésztalál-
kozó, amelyenolyannagyérdeklõdésmutatkozott azott jelen
sem lévõ Makovecz Imre építészete iránt, hogy elindult a ván-
dorkonferencia – a másik közvetlen elõzmény – szervezése.

Az1990-es találkozóraazakkornemrégenelkészültNMB
Bank(mamárINGBank)TonAlbertsésMaxvanHuut tervezte
épületébenkerültsor(munkatársaikközülavándorkonferencán
részt vett Udo Zembok üvegmûvész és Herbert Dreiseitl kör-
nyezettervezõ). Ezt az épületet egy hollandiai közvélemény-
kutatásalapjána legnépszerûbbkortársépületnek tekintik. (Az
épület tervét és Ton Alberts beszédét az Országépítõ 1991/1.
számaközölte.)A találkozónamagyarorganikusépítészetné-
hányalkotását tablókonmutattukbe(Makovecz Imremunkáit
az1989-esnagyszabású rotterdamikiállításon ismerhettemeg
a résztvevõk többsége) és a szociális értelemben még (mai
napig) fennállóvasfüggönykörülményeiközött, lehetõségeink
szerint igyekeztünk részt venni a kialakuló szervezet meg-
formálásában,programjánakkidolgozásában.Ehhezazegyik
kezdeményezõ lökéstegynemzetközivándoriskolamegalapí-
tásáraavándorkonferenciakezdeményezéseadta,ebbõlazon-
banakkornéhánymagyarépítész (SalaminFerenc,KravárÁg-
nes) järnai tanulmányainés számtalankülföldi fiatalhosszabb-
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rövidebbmagyarországi tartózkodásánkívülnemvalósultmeg
más, mint az 1990 óta fennálló hazai Vándoriskola (ugyan a
nemzetköziség jegyébensokhatáron túlról éppenaVándoris-
kola miatt idejött magyar építész részvételével).

A mostani találkozón, amely az együttmûködés jövõbeli
formáit tûzte napirendre, idõszerû volt tehát felvetni a fiatal
építészek továbbképzésének kérdését. A komoly együttmû-
ködési szándékegyelõrecsakegy jövõévimûhelymunkakör-
vonalainak megrajzolására volt elegendõ, ennek a Magyaror-
szágonmegrendezésrekerülõtalálkozónakaszemélyi,szakmai,
anyagi feltételeit aközeljövõbenkell pontosítani.Ugyanígyaz
amszterdamikiállításmagyarországibemutatásának2005-ben
esedékes lehetõségét,addigakiállításanyagaNémetországban,
BelgiumbanésesetlegLondonbankerülközönségelé (emiatt
vett résztakonferenciánDennisSharp).Úgytûnik,azorganikus
építészet iránti érdeklõdés hosszabb szünet után újra felélén-
külõben van, erre mutat, hogy a kiállítás anyagát összefoglaló
tekintélyes könyvet 2000 (!) példányban adták el a kiállításlá-
togatóknak, vagy hogy újra nõ a külföldi folyóiratok a magyar
organikusépítészekmunkáitbemutatópublikációinakszáma.

Akiállításnagyontudatosanszakítazzalazegyoldalúszem-
lélettel, miszerint a kortárs organikus építészet Rudolf Steiner
örökségével azonosítható. A rövid bevezetõ anyag is az õsi és
primitívkultúráképítészeténekorganikusvonásaitmutatjabe,
javarészt az építészek nélküli építészet területérõl. A jelenkori
organikus építészetet három fõ közveten forrásból eredezteti,
egyik az angolszász tradíciót továbbvivõ amerikai Sullivan és
Wrightmunkássága,amelyetakülsõtermészettel történõazono-
sulásvágya jellemez.AmásikGaudíépítészete, amelyamedi-
terrán hagyományban gyökerezik és az emberi organizmus
belsõ erõit jeleníti meg az alkotásban. A harmadik a közép-
európai impulzus, amelynek egyik jellemzõje a történeti kon-
textus formábaöntése,deSteiner révénazantropomorf forma-
képzés is.A tárlat anyagábana tervekenés fényképekenkívül
modellekéseredeti tárgyak(elsõsorbanszékek) teszikközvet-
lenül érzékelhetõvé az építészek formaképzési módszereit.
Különösen izgalmasGaudí felfüggesztett láncmodelljeinekegy
reprodukciója, amely az aláhelyezett tükörben pontosan mu-
tatja a Colonia Güell templomának elképzelt tömegkompozí-
cióját és belsõ erõjátékát.

Amodernizmustérhódításávalpárhuzamosanazépítészet-
történetelismertalkotóinakegyrészeezekbõlahagyományok-
ból kiindulva alkotta meg épületeit, a kiállítás részletesebben
foglalkozikaronchamp-ikápolnával (LeCorbusier), aKennedy

repülõtér fogadóépületével (EeroSaarinen), a sydney-iopera-
házzal (Jörn Utzon), a berlini filharmónia épületével (Hans
Scharoun) és Alvar Aalto munkáival. A jelenkor törekvéseit
országokra bontva mutatja be a kiállítás egy-két példát hozva
azeurópaiországok többségébõl, illetvea többikontinensrõl.
Ezekbõlmutatunkbenéhánykevésbé ismertpéldát.Akiállítás
utolsó része a továbbfejlõdés lehetséges útjait igyekszik feltér-
képezni, azokat az impulzusokat és társadalmi igényeket,
amelyek mentén az organikus szemléletû építészet várhatóan
haladni fog, ésezekhezkereskibontakozóban lévõkezdemé-
nyezéseket.

Azelõadásokegyrészeakiállításanyagáhozalkalmazkodva
mutattabearégimesterekmunkáit:WrightrólBrianA.Spencer
professzor,Gaudírólabetegségemiatt távolmaradt JoanBasse-
goda professzor helyett a barcelonai Gaudí tanszék egy fiatal
munkatársa,Steinerépítészeténekmetamorfózisairólakiállítás
rendezõje, Pieter van der Ree tartott elõadást. A kortárs ese-
mények ismertetése a magyar törekvések bemutatásával kez-
dõdött.Elõadásombanegyrésztáttekintéstadtamanemzetközi
kapcsolatok különféle fajtáiról és azok eredményeirõl, mint
amilyenamagyarépítészekésvándoriskolásokrészvételekül-
földimûhelymunkákban,akülföldivándorkiállításokmegren-
dezése; továbbá a nyugat-európai megbízások eredményte-
lenségénektermészetérõlésaszomszédosországokbanfolyta-
tott tervezésekszociális szempontjairól.Ezutóbbiak tanulsága-
képpenhangsúlyoznomkelletta jövõbenremélhetõlegamúgy-
is kevesebb adminisztratív nehézségbe ütközõ kelet-nyugati
együttmûködés fontosságát, az organikus építészet számára
nélkülözhetetlen szolidaritásérzés erõsítését. Képek kíséreté-
ben ismertettem a magyar organikus építészet fõ forrásait és
jellemzõmegközelítésmódjait,Makovecz Imremunkáimellett
a fiatalabb nemzedékek önálló törekvéseit. Befejezésül saját
tapasztalatainkalapjánpróbáltamösszefoglalniaszervesépíté-
szet válságának, vagy legalábbis korábbi pozíciója gyengülé-
sénekokait, amelyek részbenország- vagy régióspecifikusak,
részbenazonbanáltalánosaknaktekinthetõk.Kelet-Európában
mindenesetre jelentõshelyzetváltozás,hogymegszûntazorga-
nikus építészet ellenzéki politikai szerepe, a demokratikus
viszonyokbeköszöntével társadalmimozgósítószerepeisgyen-
gült. Elmúlt a szerves építészetet divatos irányzatnak tekintõ
kor,ésa felszínes formakövetõkérdeklõdéseelfordultaszerves
építésszet alkotási felõl. Érzékelhetõenmélyül a szakadékésa
megnemértésaszerves felfogástképviselõésegyéb irányzatok
hívei között. Általános probléma a kivitelezõi háttér megvál-

Bart Prince: Whiting-ház Sun Valley, Idaho, USA, 1989-1991 HUS: Waldorf-iskola, Stavanger, Norvégia, 1989-1999
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tozása,azépítõiparglobalizálódása,általábanazegyedialkotá-
sok iránti kereslet radikális csökkenése, a megrendelõi kör
elõnytelen átalakulása: a potenciális érdeklõdõk elszegénye-
déseésa tehetõsmegrendelõkérzéketlensége.A fiatalépítész-
nemzedék nevelése nem segíti elõ az organikus törekvések
iránti nyitottságot ésamûveltségbeli hiányokmégamegértést
sem igen teszik lehetõvé.

BrianA.Spencernagyonalaposképet festettaWrightutáni,
elsõsorban kaliforniai építészek organikus törekvéseirõl, egy
önálló elõadás mutatta be Kendrick Kellogs családi házait és
kisebb közösségi épületeit, Gregory Burgess saját ausztráliai
munkáit ismertette Különösen érdekes az ausztrál õslakosok
szent helyének tekintett Uluru-Kata sziklahát mellett létesített
fogadóépület (1995), amelynekmegformálásaahelyi törzsek-
kelközösenvégzett rituális szertartások,mesemondás,hagyo-
mányos festmények készítése kíséretében történt..

A záróelõadások elméleti témákkal foglalkoztak, mint a
zoomorfizmusépítészetbentörténtmegjelenésénekokai(Hugh
Aldersey-Williams), illetve a formaalkotás lehetséges forrásai
(Thomas Rau). A szabad vitára sajnálatosan kevés idõ maradt,
remélhetõ, hogy az eszmecsere iránt megnyilatkozó nagy ér-
deklõdés éltetni fogja tudni az erre több lehetõséget ígérõ
tervezett jövõbeli programokat. G. J.

Camphill Architects: Krisztusi közösség temploma, Botton, Anglia, 1994

J. G. Schuster: Waldorf-iskola, Yarra Junction, Victoria, Ausztrália, 1998

AZ ÉPÍTÉSZETI KIÁLLÍTÁSOKRÓL

Október3-ánnyílikaMûcsarnokbanaKÖZBENcímûépítészeti
kiállítás (az Építészeti hónap sok más építészeti eseményétõl
kísérve – fõkurátor Rozsnyai Dorottya: dorottya.rozsnyai@
octogon.hu) a rendszerváltozásésazUnióscsatlakozásközötti
idõszaképítészetérõl.A jelentõsközponti támogatássalkészülõ
kiállításon való részvételrõl, a rendezés koncepciójával való
egyetnemértésmiatt, többmegbeszéléstkövetõen lemondott
MakoveczImre, ésaKósKárolyEgyesülésarrameghívott tagjai
közül is néhányan. A kiállítás sajtóanyaga szerint hatvan éve
nem volt hasonló gyûjteményes bemutató. Nem emlékszem,
hogy1943-banmilyenkiállításvoltazépítészetrõl,defontosnak
tartom a korábbi gyakorlat felidézését. A századfordulón, és
aztánakétháborúközötti idõbenisaMûcsarnokáltal rendezett
tavasziésõszi tárlatokrendszeresrésztvevõivoltakazépítészek.
Többnyire reprezentatív távlatiképekkel szerepeltek,amelyek
afestményekkelazonosszínvonalonkészültek.Ezazábrázolás-
módastílusváltásmiatt aharmincasévektõlnemvolt alkalmas
a reprezentációra. Mindenesetre ez a gyakorlat az építészeti
eseményekrõlvaló folyamatos tájékoztatásszerencséseszköze
volt. 1930-ban a Budapesten rendezett XXX. Nemzetközi Épí-
tészkongresszuskísérõeseményekéntnagyszabásúépítészeti
kiállításnyíltahuszadikszázadelsõharmadánaklegjelentõsebb
alkotásaiból, visszamenõleg értékelve a különféle mûvészi
törekvéseket.Aháborúutánközpontilag finanszírozottpropa-
gandakiállítások következtek, ez még a velencei építészeti
kiállításokonvalómagyarszereplést is jellemeztearendszervál-
tásig. A nyolcvanas évek elején a Budapest Galéria avantgard
mûvészeti tendenciákat bemutató sorozatának póttagjaként
került sor az Építészeti tendenciák 1968-1981 címû tárlatra,
amelyennekaz idõszaknakvalamennyikitörésikísérletét igye-
kezettkronológikussorrendbenbemutatni.Ekísérletekközött
technológiai, funkcionális,szociális,mûvésziésegyébindíttatású
törekvésekegyaránt szerepeltekaszalagháztólésaszövetszer-
kezetesépítésimódtólakeszthelyivárosrehabilitációspályázat
politikai demonstrációszámba menõ közösségi munkájáig és
személyes stíluskezdeményezésekig. Ezt a joggal nemhivata-
losnaktekinthetõösszeállítástkövetteegyFiatal építészekcímû,
komolyabb támogatással,deszakmai szempontokszerint ren-
dezett igényeskiállítás,amelyelsõsorbanamegépültmunkákra
támaszkodott.Anagyobbszabásúépítészetikiállítások–emlé-
kezetemszerint–eztkövetõennempróbáltakobjektívösszké-
pet adni, hanem egy-egy csoport vagy tendencia bemutatását
célozták. (A2000.évivelenceikiállításasaját szempontjaszerint
megválasztott területen,akörnyezetmegújításetikaiparadigmá-
ját elsõdlegesnek tekintõalkotókközöttnemválogatott stilisz-
tikai alapon.)Nemvalószínû,hogy teljességreésobjektivitásra
egyaránt törekvõ,évtizedetvagyévtizedeketbemutató tárlatot
lehet vagy érdemes megszervezni. Ennél szerencsésebb az
eseményekfolyamatosbemutatása,hol ilyen,hololyantenden-
ciák, csoportokspontánelõtérbekerülésével.A feladatnehéz-
ségét a két huszadik századi építészeti kalauz szerkesztése is
érzékelteti, a kortárs építészeti guide pedig etikai problémává
emeli.Avalóbanobjektív tájékoztatást, azegyéniéletmûveket,
esetleg egymással azonos elveket valló építészek csoportját
vagyegybizonyos témátbemutatókiállítások teszik lehetõvé,
ilyenekre sok jó példa volt a közelmúltban.

Gerle János


