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Englishman in New York

Magasan a legjobb

Évről évre díjak százait kapják meg építészeti alkotások világszerte.  
Egyfajta túlpörgött PR-iparág épült rá a kreativitás hagyományos kom-
munikációs csatornáira. Várható volt, hogy ez a folyamat inflációt gene-

rál, aminek következtében ma már a díjak töredékének végeredményéről érde-
mes egyáltalán beszámolni is. Az építészeti díjak közül speciális kategóriának 
számítanak a médiumok által alapított díjak: olvasói szavazatok, online kam-
pányok, szponzori különdíjak –  bármi, ami a csövön kifér. Hogy ezúttal még-
is kivételt teszünk, annak két oka van. Először is a David Basulto és David Assael 
által 2008-ban alapított ArchDaily építészeti blog mára nélkülözhetetlen infor-
mációs forrássá vált a világ összes szerkesztője számára, ami alól mi sem vagyunk 
kivételek. Napi háromszázezer olvasó és havi 70 millió oldalletöltés jelzi, hogy 
valóban a világ egyik szakmailag legbeágyazottabb termékéről van szó. Az 
elmúlt években egy sor magyar építész küldött az ArchDailyre saját tervezésű 
épületekről angol nyelvű műleírást, illetve fotósorozatot a publikálás reményé-
ben. Nyilván a visszautasított tételekről nem tudhatunk, ugyanakkor havonta 
egy-egy jó hazai ház bemutatkozhat a világ nyilvánossága előtt, amit aztán  
a laikus és szakmai média idehaza is örömmel szemléz, vagyis számol be para-
dox módon arról az evidenciáról, hogy „lám-lám magyar épületek is vannak  
a világban”. Minden szarkazmust félretéve most valóban van ok az örömre. 
Lapzártánkkal szinte egy időben történt, hogy az ArchDaily pályázatának idei 
kiírásában szereplő tizennégy kategória közül az egyiket az elmúlt 25 év leg-
fontosabb és legjobb magyar építészeti alkotása nyerte meg. A háromezer be-
nevezett projekt közül 31 000 építész szavazatával alakult ki a végső sorrend, 
aminek hála idén a 2015 ArchDaily Building of the Year Awards-on olyan nevek 
mellé iratkozhattak fel magyar tervezők, mint amilyen Álvaro Siza, Jacques 
Herzog és Pierre de Meuron, vagy Shigeru Ban. Ugyan nem ez a „public 
architecture”-kategóriában elért díj a sporaarchitects két metróállomásának 
első nemzetközi díja, de talán ez lehet a legfontosabb. Dékány Tibor, Finta Sán-
dor, Hatvani Ádám, Vadász Orsolya vezető tervezőknek és még egy tucatnyi 
munkatársnak hála most valóban, mélyen átélten van ok az örömre és a gratu-
lációra. Végül ne feledkezzünk Bujnovszky Tamás fotográfusról sem, hiszen a 
legtöbb szavazó az ő Fővám téri és Gellért téri fotói alapján, személyes benyo-
más híján adta le voksát a megérdemelten legjobbra. Gratulálunk!

Gomba József

A Colgate Egyetem támogatja, így semmi 
akadálya annak, hogy felépüljön az egyik 
legjobb brit építész, David Adjaye (Adjaye 

Associates) új művészeti galériája a New York állam-
ban lévő Hamiltonban. A nyitott publikus terekkel, 
szoborparkkal, szemináriumi termekkel, galériák-
kal, kutatóhelyekkel rendelkező épület három 
nagyobb egységből áll össze és érdekes szögtörések-
ben ékelődik be a meglévő házak közé. A beruhá-
zás 21 millió dollárba fog kerülni. 

Fekete Péter

A napokban nyilvánosságra került, hogy  
a világ egyik legnagyobb repülőtér-terve-
ző specialistája, a francia ADP Ingeniérie 

(ADPI) és Zaha Hadid (Zaha Hadid Architects) ter-
vei alapján épülhet fel Pekingben a világ legnagyobb 
repülőtéri terminálja. A beruházóként megnevezett 
Beijing New Airport Headquarters (BNAH) meg-
hívta a projektbe az állami tulajdonú, angolul Local 
Design Institute elnevezésű céget, illetve a szerke-
zettervezés és szakági tervezés zömét a Buro Hap-
pold, valamint a Mott MacDonald and EC Harris 
Group vállata magára. A várossal és az új Daxing 
repülőtérrel is gyorsvasúton kapcsolódó terminál-
nak a pekingi Capital repülőtér kapacitását is bőví-
tenie kell. Sok paraméter ugyan még nem ismert, 
de annyi biztos, hogy évi 45 milliós forgalomra ter-
vezik a csomópontot.  

Sas Károly

Publikálása óta hatalmas nyilvánosságot kap 
és egyöntetű lelkesedés övezi a Gensler nevű 
design stratégiával és konzultációval foglal-

kozó cég ötletét, ami a London Planning Award for 
Best Conceptual Project pályázatra készült. A Lon-
don Underline elnevezésű koncept tulajdonképpen 
egy felhagyott metrószakasz újrahasznosítása vol-
na, ami egyaránt alkalmassá teszi a járatot kerék-
páros és gyalogos közlekedésre, miközben a közle-
kedők mozgási energiájának elektromossá 
alakításával elégíti ki a szakasz energiaigényének 
jelentős részét. A Trevor To vezette design-csapat 
egyfajta szén-monoxid-mentes zónában gondolko-
dik, ami kiskereskedelemmel és kulturális terekkel 
gazdagított városi köztérré képes válni.   

Velocipéd István 
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Fotó: Bujnovszky Tamás


