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Már megérkezett hazánkba is a Taschen kiadó Architecture
now! sorozatának tavaly megjelent, negyedik kötete. A
könyv 570 oldalon keresztül, az előző kötetekhez hasonló
struktúrában (egymással párhuzamosan német, angol és
francia nyelven, ismertetve az építész vagy az iroda mun
kásságát, majd részletesen kommentálva a kiválasztott és
jó tájékoztatást adó képanyaggal kísért épületet) mutatja,
hogy szerte a világban milyen figyelemreméltó épületek
születtek az utóbbi egy-két évben.
A kötet azt a tendenciát szeretné fölmutatni, miszerint
manapság egyre jobban eltűnőben van a határ építészet és
más művészeti műfajok, illetve építészet és a különféle
tudományágak között. Előbbire példa Stefan Eberstadt
Lipcsébe tervezett, homlokzatra függesztett lakóegysége,
utóbbira Philippe Rahm kísérletei, aki a fiziológia területén

végzett kutatásainak eredményeire alapozza építészeti pro
jektjeit. (Egy üdülőtervén a különböző helyiségeket úgy
alakítja ki, hogy a helyiséghez rendelt tevékenység függvé
nyében változik a levegő nedvesség-, fény- és oxigén
tartalma.)
A közel nyolcvan bemutatott iroda közül szeretném
kiemelni a Klein Dytham iroda Kobuchizawába (Japán)
tervezett kápolnáját, amely szintén jó példa az építészet és
a képzőművészet összemosódására.
A sorozat és a kötet szerkesztője Philip Jodidio ezzel
párhuzamosan egy másik sorozaton is dolgozik, amely
országonként mutatja be a kortárs építészetet és mono
gráfiákat is jegyez, valamennyit a Taschen kiadónál,
amely egy vállalkozás sikerét azonnal felhasználja a lehetsé
ges folytatásra. 				
(Gerle Ákos)

Shigeru Ban

sátor. Terveinek jellemző szerkezeti elemei a papírcsövek
és bambuszrácsok.
Egy 2005-ös New York-i fotókiállítás céljára épült fel
egy manhattani öbölben a leselejtezett konténerekből álló,
205 méter hosszú, 16 méter magas ideiglenes pavilon. A
két oldalsó konténersor között az épületen végigvezető,
templomhajóra emlékeztető széles folyosó tetejét újrahasznosított papírból készült, fóliázott és nedvesség elleni védelemmel ellátott csövek tartják.

Tokióban született 1957-ben, a Southern California Institute of Architecture-ön kezdte tanulmányait, majd John
Hejduk tanítványa lett a Cooper Union School of Architecture-ön. 1985-ben nyitotta meg saját irodáját Tokióban,
miután Arata Isozaki mellett töltött két évet. Munkái
közül kiemelkednek kiállítási pavilonjai és néhány alkalmi
konstrukció, mint a menekültek számára tervezett papír-
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Andreas Wenning (Baumraum)
1965-ben született, bútorasztalosnak tanult Németországban. Harmincévesen kapta meg építészdiplomáját Brémában. Két éven át Ausztráliában dolgozott, saját irodáját
Brémában alapította 2003-ban Baumraum (szó szerint:
fa-tér) néven. Fákra telepített lakásai mellett több, fákra
akasztott kötélszerkezetet tervezett, szemináriumokat tart
A fák testbeszéde vagy Faházak, amelyek nem károsítják a

fákat címmel. A Brémától délre fekvő Pendelhofban készült el a két fa közé 8,5 méter magasságban acélsodronyok
kal felfüggesztett lakótér. A hajókabinhoz hasonló berendezésű fülke 7,5x2,6 méter alapterületű, 2 méter belmagas
ságú, hőszigetelése és fűtőberendezése révén téli tartózkodásra is alkalmas, előállítási költsége 14 500 euró volt.
Wenning szerint az építmény felfüggesztése nem károsítja a fákat, s a szél keltette mozgás és a fák növekedése nem
okoz kárt a kabinban.

Klein Dytham
Az irodát 1991-ben Tokióban alapította az olasz születésű
Astrid Klein (1962) és az angol Mark Dytham (1964). Közös cégük alapítása előtt Toyo Itonál dolgoztak.
A Kobuchizawában 2003-2004-ben épült esketőkápol
nát két levél formájú héj borítja, az egyik üveg, a másik
fémlemez. Utóbbin 4700 lyukból alakított mintázat engedi át a fényt, a nyílásokban akril lencsékkel. A szertartások
végén 38 másodperc alatt felemelkedik a külső fém héj,
mintegy felemelve a menyasszonyi fátyolra emlékeztető
felületet, vagy felemelt szemhéjként engedve kipillantást a
szertartás teréből az életet jelképező természetes tájra. A
sajátos felfogású épület a japán ízlést tükrözi.
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Massimilliano Fuksas
Rómában született 1944-ben, ugyanott a La Sapienza egye
temen kapott építészdiplomát 1969-ben. 1989-ben Párizsban nyitott irodát, azóta Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Hollandiában épültek meg szobrászi
megfogalmazást mutató, jelentős középületei. A 2000. évi
velencei építészeti biennálé főkurátora volt.
Az új milánói nemzetközi vásárterület (Fiera Milano)
kiállítócsarnokai közötti út lefedésére egy 2001-es nemzetközi pályázat első díjasaként kapott megbízást. 27 hónap alatt készült el az 1,4 millió négyzetmétert beborító
szerkezet, a felhőket, helyenként tornádót idéző, másfél
kilométeres, fémszerkezetű hajlított üvegtető, alatta a köz
lekedést, szállítást kiszolgáló létesítményekkel.

Stefan Eberstadt
Az 1961-ben született művész asztalosmesterséget tanult,
aztán Eduardo Paolozzi tanítványa lett a müncheni Képző
művészeti Akadémián. 1995 és 2001 között ugyanott taní
tott, alkotásaival rendszeres kiállítója németországi, angol
és amerikai galériáknak.
Egy 2004-es lipcsei építészeti kiállítás (Xtreme Houses)
keretében mutatta be az építészet és szobrászat határán
álló alkotását, egy ipari épület homlokzatára függesztett,
2,5x3,6x2,5 méteres fémszerkezetű, faborítású lakóterét,
mint az individuális lakásigények kielégítésének egyik
lehetséges, a környezet esztétikai struktúráit a design révén
átalakító módját.
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Nader Khalili
Az iráni születésű, most hetven éves építész Törökországban és az Egyesült Államokban tanult, 1970 és 75 között
Iránban dolgozott építészként, azóta a földalapú építés
különféle technológiáival folytat kísérleteket. 1986-ban
alapította meg a Californian Istitute of Earth Art and
Architecture-t, az ENSZ és különféle nemzetközi szervezetek elismeréseit érdemelte ki menekültek számára tervezett szükséglakásaival. Öt könyve jelent meg, közülük
kettő a 13. századi szufi költő, Jalal-e-Din Mohammed

Moshe Safdie
1938-ban Haifában született, családjával Kanadába települt
át, ahol a McGill Egyetemen végzett 1961-ben. Louis I.
Kahn irodájában kezdett dolgozni, 1967-ben a montreali

Rumi verseinek fordítása. 20 000 lakosra tervezett új városa Isfahanban részben megvalósult.
A menedékként gyorsan felépíthető homokzsák épülettípusok 2004-ben elnyerték az Aga-Khan díjat. Az olcsó,
helyi anyagból építhető, biztonságos és szélsőséges időjárás
ellen védelmet nyújtó, szabadon formálható, szerkezeti
formájuk miatt a földrengéseknek is ellenálló építmények
az alkalmazási helytől függően alakíthatók nyers vagy
tapasztott felülettel, láthatók el nyílásokkal, szellőzőkkel.
Eddig hat, különböző éghajlatú országban került sor katasztrófahelyzetben történő alkalmazásukra.

világkiállítás rendezési tervét készítette, itt épült fel híres
Habitat’67 lakóháza. Jelentős részt vállalt Jeruzsálem régi
városközpontjának restaurálásában, a régi és az új központ
kapcsolatának kiépítésében. Amerikai és izraeli egyetemeken tanít, jelenlegi amerikai irodájában több kanadai és
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Egyesült Államok-beli múzeumot, egyetemi épületet, mű
vészeti központot tervezett. A hegytetőre épült új holokauszt múzeum a Yad Vashem emlékközpont átépítésének
eredményeként jött létre. Az együttes több kiállítóhelyet,
látogatóközpontot, zsinagógát, tanulmányi épületet foglal

magába. A főépület 180 méter hosszú, nagyrészt földbe
süllyesztett „gerinc”, amely északi végén felnyílik Jeruzsálem látképére. A háromszög keresztmetszetű betonfolyosó
két oldalán vannak a kisebb kiállítóterek, amelyekből a
gerinc keresztezésével lehet átjutni a következő terembe.

Alvaro Siza (Souto de Moura)

lenes pavilonjait, többek között, Zaha Hadid, Libeskind,
Toyo Ito, Oscar Niemeyer, az MvRdV iroda tervezte. A
belső alátámasztás nélküli, 22x17 méter alapterületű faszerkezetet áttetsző polikarbonát lapok fedik. A konstrukciót
tervező Hamish Neville (Ove Arup irodája) szerint a tető
a 20-as években Németországban (és Magyarországon!)
elterjedt lamellás boltozat (oikosz-tető) továbbfejlesztett vál
tozata. Az eredeti szerkezettől eltérően itt minden lamella
más méretű és hajlású, aminek köszönhetően a pavilon a
tervezők kívánsága szerinti szabad formát vehette fel.

1933-ban született Portugáliában, Portóban tanult, 1954-ben
nyitott saját irodát. 1976 óta tanít Portóban, főleg Portugáliában állnak nemzetközileg elismert épületei. Az 1952-ben
született de Moura Siza tanítványa, majd tanártársa volt
Portóban, néhány évig együtt dolgoztak, de Moura 1980ban alapította saját irodáját. Az ideiglenes, kiállítási célokat
szolgáló Serpentine Gallery Pavilion Londonban épült fel,
2005-ben, a Kensington Gardens-ben. A park korábbi ideig
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