Satoyama
és Sakkei



Comico Art House Yufuin,
Kengo Kuma & Associates, 2018
Fotó: Mitsumasa Fujitsuka

38

39

Bognár Balázs több mint egy évtizede Kengo Kuma mellett dolgozik. Mostanra vezető
tervezői pozícióba került. Húsz építész munkáját koordinálja a jelenleg 250 főt számláló és két kontinensen irodát üzemeltető alkotóközösségben. Balázst azzal kerestük
meg, hogy meséljen nekünk a japán kertesház-építészetről általában, és arról, hogyan
jelenik meg a kertesház-tervezés Kengo Kuma irodájában. A több körben lezajlott beszélgetés során, melyet kezdetben írott formában, majd egy videóinterjúban folytattunk, a fenti kérdéseken túl bepillantást nyerhettünk a távol-keleti építészeti gondolkodás természethez való viszonyába, ősi gondolatvilágába is.

fel, éltem Saint Louisban – ezek autóval
két-három órára vannak Chicagótól délre –, dolgoztam Bostonban is, mire eljutottam odáig, hogy szeretnék külföldre
menni. Ebben a helyzetben Japán elég
magától értetődő választás volt.
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› Ezek szerint az építészetet is Amerikában tanultad? Van rálátásod, hogyan zajlik a japán építészképzés? Van-e valamilyen gyakornoki rendszer, ahol az iskolai
elméleti oktatáson túl gyakorlati feladatokban vehetnek részt a hallgatók?
Igen, én Amerikában tanultam, de azért
van valamennyi rálátásom a japán oktatásra is, mivel Kuma san – Kengo Kuma –
hosszú ideje oktat a Tokiói Egyetemen.
A képzés itt nagyon elméleti központú,
cserébe a gyakornoki időszak nagyon
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A ter més zet és a z épített kör nye zet k apc solat a a z európai
ker t városi épületek kel analóg japán ker tes há z ak esetében
Kengo Kuma and A s sociates (K K A A) ér telme zésében
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gyakorlatias. Ugyanakkor a két szemlélet
nem különül el teljesen. A képzés során
a hallgatókból egyfajta szellemi műhely
alakul, amelyben a résztvevők a gondolataikat és tanulmányaikat generációról
generációra továbbörökítik. Valójában
ez a „Gondolatok Iskolája”. És ez a fajta
közös gondolkodás nagyon hasonlít egy
építésziroda légkörére, felkészíti a hallgatókat a majdani, csapatban történő
közös munkára. Az irodákban pedig, a
vezető mentalitásától függően, a gyakorlati feladatok mellett gyakori az elméleti
kérdésekről való együttgondolkodás.

› Mikor találkozik egy japán építész először
családi házas megbízással? Egyáltalán,
mennyire jelennek meg a családok megbízói szerepkörben?

› Illinois-ban nevelkedtél, ám már több
mint egy évtizede Japánban élsz és dolgozol. Mesélnél arról, hogy alakult így
az utad?
Kicsit korábbról kell kezdenem a történetet… Az 1970-es években a magyar
kormánynak volt egy ösztöndíjprogramja külföldi tanulmányutakra. Édesapám
megpályázott egy londoni utat, ám az
a lehetőség már lezárult. Felajánlottak
neki egy másik helyet Japánban, amit
örömmel elfogadott. A szüleim itt ismerkedtek meg, és ez megalapozott egy nagyon szoros kulturális kapcsolatot a családunkban Japánnal. Urbanaban nőttem
Wood/Pile, Kengo Kuma & Associates, 2019. Fotó: Erieta Attali
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Ez nagyon összetett kérdés. Japánban az
1980-as évek nagy gazdasági felfutása
rendkívüli módon megemelte a telekárakat, és elindított egy telekspekulációs
folyamatot. Ennek hatása a mai napig
érezhető. Tokióban és környékén még
ma is sokkal értékesebb maga a telek,
mint a rajta álló épület. Sőt, akkor a legértékesebb, ha beépítetlen. Ezért aztán
nagyon gyakran úgy cserélnek gazdát a
telkek, hogy a rajta álló ingatlant elbontják, és az új tulajdonos új lappal indít. Ez
az egyik oka annak, hogy annyi izgalmas
japán ház épül: ezeket mindig csak egy
adott család számára tervezik, s ha ők
továbblépnek, jön valami új. Ebben a tekintetben gyakorinak mondható a családok mint megbízók megjelenése. Ám van
egy ezzel párhuzamosan zajló tendencia.
Egyrészt nagyon sokan nem engedhetik
meg maguknak, hogy felkérjenek egy építészirodát az otthonuk megtervezésére.
Másrészt a japán ingatlanfejlesztő cégek
olyan építészeti minőséget tudnak előállítani, ami bizonyos esetekben szükségtelenné teszi a tervező építész munkáját.
Ilyen esetben nem születik igazán egyedi
épület, de a minőség így is biztosított –
főleg, mióta a földrengésvédelmi szempontok a meghatározóak a piacon. De
visszakanyarodva a kérdés első részére:
a japán építészek karrierje során a családi ház tervezési feladatok viszonylag
korán és nagy számban jelennek meg,
mivel jóval szélesebb kör számára megfizethető a díjazásuk. És mivel a szabályozás elég nagy tervezői szabadságot tesz
lehetővé, vonzó feladat a családi ház tervezése egy pályakezdő építésznek.

› A tervezéstől a kivitelezésig milyen
eljárásokon esik át egy terv? Mennyire
jellemző az építész részvétele a kivitelezés folyamatában?
Én jellemzően az irodánk amerikai helyszínekre készülő terveiért felelek, s bár
vezettem néhány japán projektet, ezek
nem lakóépületek voltak. Így ebben a
kérdésben a kollégáim tapasztalatára
kell hagyatkoznom. A japán szabályozás
elég célratörő. Egyrészt övezetenként
maximalizálva van a beépítés mértéke és
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a szintterületi mutató. Ezek alapján van
meghatározva, hogy a benapozást és a
szabad kilátást ne gátoljuk a szomszédos
épületektől. Másrészt, bizonyos méret
fölött a tervet helyi illetékes hivatal vizsgálja, hogy megfelel-e a tűz- és földrengésvédelmi előírásoknak, illetve milyen
minőségű a megjelenése. Ha ezeken a
vizsgálatokon a terv megfelel, akkor gyakorlatilag bármi megépülhet. Ennek köszönhető, hogy az idelátogatók számára
akár Tokió, vagy akár más japán nagyváros is elég eklektikusnak tűnhet – ha nem
egyenesen zavaróan vibrálónak, nyugati
szemmel nézve. Kiotó kirívó példa, ahol a
műemléki védelem rendkívül hangsúlyos,
így egységesebb képet mutat a város. A
kivitelezéshez nagyon részletes dokumentációt készítünk, de fontos megemlíteni, hogy ebben a tervezési fázisban
már szinte mindig részt vesz maga a kivitelező is. A Kengo Kuma iroda szempontjából a kivitelezés folyamata nagyban
különbözik az amerikai gyakorlattól. Míg
ott végigkísérjük az építést, garantálva a
megvalósulás megfelelő lefolyását, általában Japánban a közös előkészítő munkának köszönhetően a kivitel a terveknek
megfelelően tud elkészülni.

› A családi és lakóházak milyen kontextusban jelennek meg a városban? Kialakultak-e angolszász mintára kertvárosi
zónák a japán nagyvárosokban is?
Az angol kertvárosmozgalom északamerikai megfelelője talán a 1890–1900as évektől a City Beautiful Movement
volt, ami elindította a várostervezési gyakorlatot, Chicagóban például
Daniel Burnhammel, Frederick Law
Olmsteaddel, McKim Mead White-tal.
Nos, Japánban ez a fajta tervezettség
nem jelent meg, vagy legalábbis nem
olyan mértékben, mint Nyugaton. Tokióban az Edo-korban a Császári Palotát
körülölelő kertrendszert terveztek, aminek egyes részletei tovább élnek a mai
napig, akár a Jingu-Gaienben, a Shinjuku
Gyoenben, a Yoyogi parkban, és egyéb
parkokban. Városi léptékben talán csak
Szapporóban és Kitakjúsúban láthatunk
tervezettségre utaló jeleket, mivel eze-

ken a helyeken kicsit erősebb az Európával való kapcsolat. De Tokió esetében
semmit nem találhatnak a Nyugatról
érkezők, ami kicsit is emlékeztetne
Hausmann Párizsára, vagy Washingtonra, Londonra… Van rengeteg zöld városrész, ami közösségi találkozóhelyként
működik a városlakók számára, de ezek
nem az európai, illetve angolszász típusú urbanisztikai tervezés hatására jöttek létre. A természethez, zöldfelületekhez való viszony itt sokkal közvetlenebb
és kevésbé formális, mint Nyugaton.

› Ezek szerint kertvárosias életformáról
nem beszélhetünk a nagyvárosokban?
Alapvetően a toronyházak jellemzők, és a
sűrű beépítés. Én most egy kimondottan
csendes környéken lakom, de bármerre
nézek, a szomszéd házakat látom. Azonban rengeteg park van, egészen pici, akár
szinte zsebkendőnyi területen is, szétszórva az egész városban.

› Az nem merül fel, hogy a beépített területek teret hódítsanak el a természeti környezetből?
A japán fejlesztések jelentős része a
partvidéken, vagyis inkább a sík vidéken
zajlik. Tudni kell, hogy Japánt 80%-ban
hegyek alkotják, s csak a maradék területen lehetséges a mezőgazdasági művelés
és a lakhatás. Így aztán elég nagy a kereslet erre a 20%-ra. De a 2011. márciusi
nagy tóhokui földrengés és cunami hatására újra előtérbe került a „satoyama”
ereje. A satoyama egy ősi japán gondolat, magát a hegyet jelenti, ami egy adott
közösség háta mögött magasodik, és
egyszerre jelent védelmet a természet
erőivel szemben, és kielégíti a közösség
igényeit élelem, építőanyag tekintetében. Meghatározza a hely atmoszféráját,
hivatkozási alap, maga a genius loci. Ez
a felismerés, a rendelkezésre álló területek szűkössége, és a természet erőinek
rettenetes megnyilvánulása elindított
egy, a hegyek felé húzódási folyamatot.
Ugyanakkor továbbra is a gazdasági központok vonzáskörzetében található területek az igazán kelendőek Tokió, Oszaka,
és még néhány környező város körül.

A demográfiai adatok pedig azt mutatják
itt is, hogy a kis településeken magasabb
a halálozás aránya, mint a születéseké.
A fiatalabb korosztály Tokióba áramlik,
a vidék kiüresedik. Részben a hosszan
tartó gazdasági stagnálásnak köszönhetően a fiatalok nem gondolkodnak a
korábban jellemző nagycsaládokban, így
elöregedő társadalomban élünk. Ez an�nyiban függ össze a kérdésetekkel, hogy
alátámasztja a tényt: egyenlőtlen a területfoglalási szándék az országban, a metropoliszok környékére sűrűsödik. Tokiótól egy-két órányira a telekárak leesnek,
rengeteg az elhagyatott épület. Ez a tendencia összességében jó hír a természet
számára, de figyelmeztetés az általános
japán helyzetre nézve.

› Tehát akkor alapvetően ugyanazokon
a területeken zajlik az épületállomány
folyamatos megújulása? Egyáltalán nincsenek mondjuk százéves épületeitek?
Vannak nagyon régi, akár több száz éves
épületeink, de ezek jellemzően buddhista
templomok, sintó szentélyek. Kiotóban
kimondottan régi épületek vannak: ott,
mint említettem, szigorúan védettek a
történeti épületek. Az olyan városokban
viszont, mint Tokió, állandó a megújulás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például
amikor idelátogattam 1996-ban, ’97-ben,
majd ’98-ban, évről évre máshogy nézett
ki a város. A kedvenc lemezboltom itt volt,
a kedvenc kávézóm ott volt, de már nyoma sincs. Úgyhogy ha Tokióban megszeretsz egy helyet, akkor menj oda, amilyen
sokszor csak tudsz, mert a következő évben jó eséllyel már más lesz a helyén.

› Az irodátok által tervezett házak fotóit nézegetve feltűnő, hogy akár tájba
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illesztve, akár urbánus környezetben
állnak, de még a magasházak esetén
is rendkívül fontos a környezettel, növényzettel, természettel való vizuális
és fizikai kapcsolat. Mennyire szerves
része az építészeti tervezésnek a közvetlen környezet megtervezése? Honnan kezdődik a kerttervező munkája?
Mennyire nyitottak a megbízók, ha ez a
fajta nyitottság egy olyan urbánus környezetben jelenik meg, mint a 120 x 120
Forest-ház esetében?
Örülök, hogy észrevettétek ezt. Valóban,
a természethez való kapcsolódás, minden léptékben, az egyik legfontosabb
szempont a munkánkban. Általában
nagyon korán bevonjuk a kerttervezőt
(akivel egyébként nagyon jó kapcsolatot ápolunk személyesen is, a rengeteg
közös munkának köszönhetően), mivel
elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy
már a legelső ötletek is a tájból és növényzetből táplálkozzanak. A megbízók

gyakran teljes egészében ránk bízzák,
milyen mértékben nyitunk és kapcsolódunk a környezethez. Városi szituációban a szokásostól eltérő megközelítést
kell kitalálnunk, hogy a nyitottság ellenére a magánélet ne sérüljön. A 120 x 120
Forest-ház egy szellemes ötlet volt arra,
hogy a megnyitásokat egy lyukacsos
struktúrájú burkolat mögé rejtsük.

› Milyen a munkamegosztás a KKAA-ban?
Elég „lapos” hierarchikus rendszerben
működünk. Kuma san, ahogy mi nevezzük, minden projektben személyesen
részt vesz, ez a garancia arra, hogy a
tervekben érvényesül a filozófiánk és a
magas minőség. 250 ember dolgozik az
irodáinkban, ennek 90%-a építész, ők
terveznek, tárgyalnak, szerveznek. A
szaktervezők között nincs alá-fölérendeltség, a kerttervező és a belsőépítész
ugyanolyan fontos, mint az építész-tervező. Van húsz partner, aki már legalább
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Balázs Bognár has been working with Kengo Kuma for more than a decade. As the leading designer in the 250-strong community of creators spanning
two continents, his job is to coordinate the activity of twenty architects. He allows us insight into the ancient world of Far Eastern architectural thinking
and its close connection to nature, where artificial structures are required to have an organic relationship with the surrounding environment.
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egy évtizede vagy még régebben dolgozik együtt Kuma sannal. Mi vagyunk a
közvetítők közte és a tervezőcsapatok
között – képviseljük a tervezői döntésekben, és prezentáljuk felé a terveket.
Megbízik bennünk, így a csapatunk egységének építése, és a megrendelők felé való
kommunikáció is a mi feladatunk. Mesteremként tekintek rá, mi pedig a pártfogoltjai vagyunk, akik egy közös építészeti
megközelítést vállalunk fel, a személyes
ízlésbeli kérdésektől függetlenül.

› Mi a munkamódszeretek? Rajzoltok-e
kézzel a koncepcióalkotás során, készítetek-e maketteket?
Mindenki rajzol kézzel, és mindenkinek
tudnia kell makettet építeni. Valójában
ha csak egy dolgot választhatnánk, amin
keresztül az építészeti ötleteket kommunikáljuk, Kengo Kuma a makettet választaná. A makettet követi a sorban a kézi
rajz, nekem is van vagy 65 telerajzolt
jegyzetkötetem. Húsz fő munkáját koordinálom, akikkel több terven is együtt
dolgozunk. Bár mindenki a maga által választott számítógépes tervezői programmal dolgozhat a Revittől az ArchiCadig,
mindenkinek kell kézzel is rajzolnia.
A lényeg, hogy nem lehet csak egyfajta
módon kommunikálni, nem elég csak egy
módszert megtanulni.

a makettépítés, és a találkozók Kuma
sannal. Általában 2-4 hetente egyeztetünk, ez nagyban függ attól, mennyire
szükséges a jelenléte egy-egy tervben.
Az az érdekes, hogy Kengo Kuma most
már nem nagyon rajzol, épít, vagy készít
vázlatokat. Sokkal jobban szeret beszélgetésen keresztül tervezni. És a maketteket vizsgálgatni, forgatni – ha elég nagy a
lépték, még a fejét is beledugja. Nagyon
izgalmas a vele folyó munka. És a fiataloknak különösen fontos, hogy le tudnak
vele ülni, személyesen beszélgetni. Ők
nem azért jönnek az irodába, hogy csak
Bognár Balázzsal dolgozzanak. Az én
szempontomból nézve, az én feladatom
az, hogy irányítsam a beszélgetéseket,
kiosszam a tervezési feladatokat, hogy
„Kengo Kumá-s” irányba tereljem a terveket – kapocsként működöm, és számomra ez az izgalmas. Az én csoportomban
ez így zajlik.

› Az iroda amerikai projektjeinek vezetőjeként hogy látod, mennyire szerethető
a nyugati használók számára az a fajta
építészet, amit az irodátok képvisel?

Az amerikai kertvárosi környezetben is
egyre több ember vágyik szorosabb kapcsolatba kerülni a természeti környezettel, de gyakran visszariadnak, ha ez egy
erőteljesebb építészeti gesztussal jár.
Erre példa az általam tervezett Suteki-ház
sorsa is. Ennek a háznak a megrendelője
egy Japánban elég jól menő ingatlanfejlesztő volt, aki szeretett volna betörni az
amerikai piacra. Az volt az ötletük, hogy
ezt egy Kengo Kuma-tervvel tennék meg.
Azt gondoltam, hogy a tipikus, nagy, önmagába záródó amerikai családi ház helyett egy, a kertet integráló, újszerű, de
azért számunkra elég konzervatív épületet tervezek. A ház 2017-ben részt is vett
egy helyi ingatlanfejlesztési bemutatón,
a kritikusoktól a közönségdíjig minden
elismerést megnyert, amit lehetett. Ennek ellenére a bemutatón részt vevő öt
ház közül ez az egyetlen, amit a mai napig nem tudtak eladni. Tervezőként ez
keserédes tapasztalat. Egyrészt rossz érzés, hogy egy ilyesfajta elismertség nincs
hatással a piaci érdeklődésre. Másrészt
elégedett vagyok, mert megmutathattam, hogy lehetséges az olyan kertvárosi

› És ennek a húszfős, általad vezetett
csoportnak a kialakult koncepcióit mutatjátok be Kengo Kumának? Lehetséges
egyáltalán, hogy minden projektben személyesen vegyen részt?
Ezért is ő a főnök. Amikor egyeztetünk
egy-egy tervről, mindig emlékszik arra,
milyen kiviteli ötletek, anyagok, részletek
merültek fel korábban. Párhuzamosan
több száz tervet tart ilyen szinten a fejében, ezt a partner vezető tervezők is
kisebb mértékben ugyan, de így csinálják. A koncepcióalkotás úgy kezdődik,
hogy személyesen elmegyünk a helyszínre – ami a vírus előtt azért lényegesen
egyszerűbb volt –, leülünk, rajzolunk, beszélgetünk. Keressük, hogy mi a legfontosabb ötlet, mit szeretnénk megtanulni
az adott helyről. Ezt követi a rajzolás,

› Hogyan jelennek meg ezek az elvek a
Comico Art House esetében?
építészet, ami sokkal nyitottabb, áramló
terekkel dolgozik, így a házammal inkább
éltetem ezt az életformát, mint elmarasztalom. Vannak olyan terveink is, amiket
könnyebben fogadtak a megbízók. A csapatom Los Angeles környékére tervezett
egy házat, ebben az esetben az építtető
tudatosan azért keresett minket, mert
olyan épületre vágyott, ami a háttérbe tud húzódni a lenyűgöző természeti
adottságokkal rendelkező, lejtős, erdős
telken. A hegyvidékre is terveztünk egy
hatalmas, 1100 m2-es házat, ami egyszerre tudott nagyon alacsony sziluettként
reflektálni a mögötte húzódó hegyvonulatra, és közben az összes szobájából
kilátást engedni a környezetre. Ezek kivételes példák, amelyek alapján nem általánosítanék, de úgy tűnik, mintha az
emberek vágynának a természettel való
nyitottabb kapcsolatra.

› Több irányból körüljártuk már, hogy
Japánban sokkal kevésbé jellemző a kertesház-építkezés, mint Európában. Mégis, az általatok tervezett családi házak
nagy része gyönyörű természeti környezetben áll. Hogyan találnak rátok ezek
a feladatok?
 S u t e k i H o u s e , K e n g o K u m a & A s s o c i a t e s , 2 0 1 7. F o t ó : B o g n á r B o t o n d
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dern formákat. A magunk részéről nem
foglalkoztat minket a korábbi példák,
előképek másolása, viszont ragaszkodunk ahhoz a tudáshoz, amit a terek
megfogalmazásáról tanultunk – rugalmas határok, látványok bekeretezése, a
megközelítés és feltárulás sorrendisége
–, és a kézműves technikák újszerű alkalmazásához. Az emberek ezért keresnek minket. Nyitottak a régi és új olyan
párbeszédére, aminek az eredménye
mindig meglepő. Amerikában ez egyelőre változó eredménnyel működik, de a
japán megbízóink gyakran kérik, hogy
a terv legyen valami nagyon japán, és
valami „nagyon Kengo Kumá-s”. Szerencsére az építészetünket nem egy stílus
határozza meg, sokkal inkább a stratégia, a módszer és a megközelítés.

A fotók alapján talán sejtitek, hogy az
általunk tervezett családi házak egy viszonylag szűk, módosabb réteg számára
készülnek. Ez összefügg a magas telekárakkal is, hiszen kevesen engedhetik meg
maguknak, hogy még saját kertjük is legyen. Nemcsak ezért tervezünk kevés családi házat, hanem azért is, mert nagyon
kevés időnk van arra, hogy ilyen jellegű
tervezési feladatokat vállaljunk. Másrészt
hatalmas szerencsénk van olyan szempontból, hogy olyan feladatokra kérnek
fel minket, ahol különleges, drámai helyszínekre tervezhetünk, és az építészeti
filozófiánknak megfelelően a természeti
környezetet helyezhetjük előtérbe. Akik
minket megkeresnek, tudják, hogy az építészetünk arról szól, hogyan kapcsoljuk
össze a teret és a természetet.

› A házaitok mindegyikén látszik ez a
helyhez való kötődés, ugyanakkor a letisztult formavilág mindig valamilyen,
a japán építészeti hagyományokat megidéző csavarral párosul. Ez mennyire tudatos formai játék?
Mint tudjátok, Kuma san olyan építész,
aki egyszerre képviseli a hagyományos
japán térszervezési alapelveket és a mo-

Ez a ház egy alkotóház, illetve mivel
több egységből áll, egy művésztelep.
A meghívottak itt is laknak, amíg itt alkotnak, majd a munkájukat kiállítják a
múzeumban. Óitában áll az épület, ez a
tartomány a vulkanikus forrásairól híres.
Ezeket a természetes meleg vizű fürdőket onszennek nevezzük, egy ilyen van
az épület kertjében. A belső fotókon
látjátok, hogy minden lakóegységben
megnyitottuk a sarkokat, alkalmaztuk a
„sakkei”-t. A sakkei, angolul borrowed
scenery, azt jelenti, hogy a tájat kölcsönveszed a távolságtól. Azokon a helyeken,
ahol nem tudunk intenzív kapcsolatot
létrehozni a természeti környezettel, ott
a padlót, a tetőt, az épített elemeket úgy
alkalmazzuk, hogy kitakarják a látványból a közeli tárgyakat, és így közelibbé
válik a kapcsolatod a távolabbi tájjal,
amire a látványt irányítjuk. Nem a te hegyed, amit látsz, de tiéd a bekeretezett
látványa. A japán térfelfogás szerint ezáltal közelebb kerül hozzád a távoli táj.

› És mit jelent az építészetetekben a kézműves technikák újszerű alkalmazása?
Ha csak tehetjük, természetes anyagokkal dolgozunk. Minden ház esetében azzal, ami a helyszínre jellemző. Ez
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nem csupán építőanyagok szintjén jelenik
meg, a teljes belsőépítészetet meghatározza. Ezeket a természetes anyagokat
gyakran próbáljuk ki a megszokott részletektől eltérő helyzetben, vagy a hagyományos anyagokat teljesen újszerű módon.
Például terveztünk egy védőépületet egy
Buddha-szobor fölé, acélból és préselt
vályogtéglákból. Egy belvárosi piacépületnek a homlokzatára száraz fűből készült
árnyékoló réteget tettünk, amit jellemzően inkább tetőfedésre használ a hagyományos építészet. Kengo Kumával a folyamatos megújulásra törekszünk, és az újra
és újra előkerülő elemeket mindig más
módon próbáljuk megoldani. Kuma fantáziája olyan szabad, mint egy gyermeké:
nem terhelik klisék az építészeti ötleteit.

› A Water/Stone nevű házatok esetében
is egy több épületből összeálló együttest látunk. Akkor ez sem magánház?
De, ez magánház, az alaprajzra nézve
látjátok is, melyik épületrészben mi van.
Ez a ház sok kis pavilonból áll, egy meredek telken elszórva, és a különböző
részeket belső utak kötik össze. Ugyanezt a pavilonokra bontást láthatjátok a
Yien East nevű háznál. Ez annyiban még
érdekesebb, hogy itt egyszerre jelennek meg hagyományos japán épületek,
és új építésűek. A régi japán épületrészeket helikopterrel és teherautókkal
szállították a helyszínre. Az új részeket,
és az együttes egészét mi terveztük.
A megrendelőnek volt még egy kérése: valahonnan volt kínai kőanyaga, és
azt kérte, azt is építsük be a tervbe. Az
épületekben nem találtuk meg ezeknek
a helyét, végül a kerti tóban raktunk ki
belőle egy textúrát, ezen folyik át a Kiotó-hegy oldaláról érkező víz, ami a pa-
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vilonok közepén álló tavat táplálja. Ennél a projektnél különösen fontos volt a
kerttervezés elsőbbsége, ugyanis a ház
Kiotó egy történelmi kertekről híres városrészén áll. Aki ide tervez, az a tájhoz
tervezi a házat. Az épület körüli kertet
egy híres japán tájépítész, Jihei Ogawa
(ismertebb nevén: Uuji, 1860–1933) tervezte, így itt a kert történetileg is megelőzte az építészetet. A pavilonok telepítését a meglévő kerthez igazítottuk.

› Egy ilyen munkánál hogyan oszlik meg a
munka a kerttervező és az iroda között?
Amikor ez a ház készült, még nem volt
kerttervező az irodánkban, de Kuma
san nagyon sok mindenkit ismer, sok
kerttervező barátja van. Kuma san szereti meghatározni az első ötletet. Ekkor
még nem annyira pontos, elég laza,
kicsit homályos a gondolat, és ezt beszélgetéseken keresztül, több rétegben
pontosítják. Mostanra három kertter-

vező van az irodában, de mint már említettem, nem nagyon különböztetjük
meg a kertet, a belsőt, és az épületet
tervező építészt. Majdnem ugyanaz a
feladatuk, csak az egyik zártabb, a másik nyitottabb.

› A pavilonokra bontott épülettömeg az
iroda találmánya, vagy a japán építészet
sajátja?
A pavilonokra bontás két szempontból
nagyon fontos. Egyrészt így tudnak emberi léptékűek maradni a nagy házak is.
Ami miatt még fontosabb, hogy így lehet
igazán jól és finoman összekapcsolni
az épületet a természettel. Ha kisebb
egységekre bontunk egy épületet, akkor
azon át tud folyni a természet. Nem az
épület számít, hanem annak a természettel való kapcsolata. A pavilon ötlete nagyrészt japán sajátosság, Kumával
azt azonban mi találjuk ki, hogy ennek
alkalmazása mikor fontos egy tervben.
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A New Canaan-i ház tulajdonosai egy
ügyvéd házaspár, akik kimondottan szeretik az építészeti kísérletezést. A házuk
egy John Black Lee-ház, amit az 1950-es
években a saját maga számára tervezett
az építész, modernista stílusban. Ennek a
felújítását egy New York-i japán építész,
Toshiko Mori tervezte, aki véletlenül tanított is engem. Végül, amikor a házaspár
bővíteni akarta a házat, Mori san ajánlotta Kengo Kumát a feladatra. Egy egészen
egyszerű, L alakú bővítést alakítottunk
ki, ahol a régi és az új épületrészt egy híd
köti össze. Azért is elfogadták, mert nincsen szomszéd a közelben, és az erdős táj
a legfontosabb dolog itt.
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› Visszatérve a japán példákra: feltűnő,
hogy mennyire nem jelenik meg semmilyen, a gépészet működésére utaló
szerkezet, fűtőalkalmatosság vagy
kémény. Hogyan oldjátok meg ezeket a
feladatokat?
A tradicionális japán házak esetében ezzel a kérdéssel nem igazán foglalkoztak.
A szigetelést több réteg nagyon vékony
papír jelentette – ez azért nem volt túl
hatékony. A földszinten, a ház közepén
volt egy konyha, úgy hívták, hogy doma,
és abban volt a tűzhely, ami melegítette
a házat. Ma már az alkalmazott szerkezetek elég energiahatékonyak. A fűtés
padlófűtés, a légkondicionálót pedig, ha
lehet, kihagyjuk. Jobban szeretjük, ha a
szellőzés természetes módon megoldható, és passzív technológiákkal, árnyé-
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kolással próbáljuk kiváltani a hűtést.
Persze vannak helyzetek, amikor nem
tudjuk elkerülni – ilyenkor a legkevésbé
zavaró verziót tervezzük be.

› Van egy gyönyörű, hihetetlenül légies
németországi pavilonotok. Ott nemhogy
a gépészetet, az épületszerkezetet se
nagyon látjuk a fotókon.
Ez a pavilon a párizsi irodánk munkája.
Azt azért látjátok, hogy az épület legnagyobb részben faszerkezet. Ami számomra is szinte hihetetlen, az az acéloszlopok
mérete, amik a tetőt tartják. Az ablakok
kereteit építjük össze ilyenkor az acéloszloppal, azt a látszatot keltve, mintha
a keret része lenne. A kialakuló szelvény
kb. 100 X 100 mm-es, ami tradicionális
japán méret, a faépítészetből származtat-

› A fenti élménybeszámoló alapján jól sejtjük, hogy végső soron az épület és természet kapcsolata csupán eszköz az embernek a környezete megtapasztalására?
Összességében ez volna a japán „kertes
ház” lényege, ha beszélhetünk ilyenről.
A kertben álló ház a japánkertben álló
teaházból eredeztethető. Mindig a természet áll az első helyen, az építészet csupán a nagy kompozíció része. Az épített
elem szinte elválaszthatatlan a környezetétől. A ház alárendelt szerepének megértése segít a japán világlátás, az ember
világegyetemben való helyének megértésében. Egy egészen kicsi kert is az univerzum szimbóluma lehet, s álljon benne
akármekkora ház, a hozzá vezető ösvényen kanyarogva – legyen az bármennyire szűk vagy rövid – megtapasztalhatjuk
az idő lelassulását és a tér kitágulását,
átéljük, hogy a közvetlen környezetünk
egyszerre kicsi és végtelenül nagy. Ez az a
szemlélet, ami miatt a nyugati kertesházépítészetnek megfelelő építészetet nem
nagyon találtok Japánban. Meglátásom
szerint, a nyugati modellben az épület és
a kert egyenlő, és számos európai példa
esetében a ház legfőbb célja a természeti
elemek kirekesztése, végső soron az azoktól való védelem. Keleten a belső és külső
egy térré olvad össze a lebegő tető alatt.

