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Nemrég nyitották meg a londoni Victoria & Albert Múzeum, Amanda Levete és építész irodája által terve-
zett új, az Exhibition útra nyíló bejáratát, udvarát, az új Sainsbury kiállítóteret és a Sackler oktatási központot. 

A hivatalos megnyitót a cambridge-i hercegnő jelenlétében tartották június 29-én.
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A Victoria & Albert Múzeum új terei
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Az 54,5 millió fontot felemésztő projekt fő tervező-
je, Amanda Levete – ahogy egy 2015-ös ausztrál épí-
tészeti konferencián is fogalmazott – tervezői szem-
pontból inspirálónak tartja a kockázatot. Példaként 
hozta a Victoria & Albert Múzeumban végzett, 
akkor már évek óta tartó és nemrég megnyílt mun-
káját, amivel kapcsolatban a következőket mond-
ta: rizikós, ugyanakkor elengedhetetlen a kutatási 
fázisra elegendő időt hagyni. Ennek köszönhető pél-
dául, hogy az anyag tradicionális használatát meg-
ismerve új és új technológiákon, anyagösszetételen 
kísérletezve a kerámia új lehetőségeire jöttek rá, és 
így született meg a grandiózus új udvar csúszásmen-
tes padlózata és borítása. A modern padlózat ugyan-
akkor egyfajta párbeszédet kezdeményez a Múze-
um kerámiagyűjteményével, ahogy a fehér alapszín 
is kommunikál a meglévő, vöröstéglás-terrakotta 

épületekkel. Mindez megfelel a “funkció-szépség-
integritás” hármas alapelvének is, amit Amanda 
rendszerint kihangsúlyoz a vele készült interjúkban.

A kockázat jelen van abban az értelemben is, 
hogy az építészeknek készen kell állniuk arra, 
hogy megoldjanak olyan problémákat, amik léte-
zéséről addig nem is tudtak – állítja Levete. Nem 
is beszélve az ódon épületek melletti munkála-
tok, vagy éppen a 15 méteres lyuk megásásának 
veszélyeiről, hiszen mindezek mellett biztosítani-
uk kellett, hogy az építkezés alatt a Múzeum töb-
bi része zavartalanul működjön, és a gyűjtemé-
nyeknek, művészeti alkotásoknak ne essen bajuk. 

Csak úgy, ahogy a többi épület az úton – majd-
nem szemben magasodik a Tudományok Múzeu-
ma, majd az Imperial College London –, az Aston 
Webb tervezte eredeti bejárat egy zárt, masszív 

tömb volt, amit az AL_A tervezőiroda merészen 
megnyitott az út és ezzel a közönség felé. Céljuk az 
volt, hogy a Múzeum befogadó jellegét erősítsék, 
és az egész tervezés átláthatóságát szimbolizálják.

Az új terek szerkezete és mintái szintén az átlát-
hatóságot szolgálják, a padlózaton megjelenő min-
ta ezért tér vissza a belső terek mennyezetein, 
vagy éppen az oldalfalakon, tartóoszlopokon is. 
Levete – ahogy egykori férje, Jan Kaplicky is – híve 
a high-tech megoldásoknak, amit a kiemelkedő 
mérnöki munka mellett a fényes és matt felületek 
váltakozásával, vagy éppen a fém és a beton hasz-
nálatával, vagyis az anyaggal való játékkal ér el.

Nyilvánvalóan a Sainsbury család alapítványá-
nak támogatásával megvalósult új, 1100 négyzet-
méteres kiállítótér lett az egyik csúcspont a belső 
terek között. Itt, a 15 méteres lyukon kívül további 

› A lépcsőkön keresztül a Blavatnik 
Hallba jutunk.

   A Múzeum újonnan elkészült 
bejárata és udvara, háttérben 
a Tudományok Múzeumával.
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40 méterre kellett leásni, hogy a beton alapza-
tot elkészíthessék. Bár a múzeum egyetlen meg-
kötése az volt, hogy egy könnyedén használható 
“black box”-ot kapjanak, Levete az Arup mérnö-
keivel együttműködve egy izgalmas, fém origamit 
készített a mennyezetre, így – a szerkezet különbö-
ző magasságainak és megtöréseinek köszönhetően 
– beszűrődik némi fény a helyiségbe. A tér tagolá-
sa és a belmagasság lehetővé teszi, hogy a kiállítá-
sok mellett egy találkozópont, vagy épp – ahogy 
a jelenleg is zajló Reveal Fesztivál egyik esemé-
nye – egy kortárs opera előadóterévé váljon.

Dr. Moriter és a Sackler család alapítványának 

köszönhetően jött létre a hangsúlyos betonlép-
csőházzal, rengeteg üveggel, világos terekkel és 
egy sárga információs pulttal kiegészített föld 
alatti oktatási centrum, ahol felnőttek és gyere-
kek is részt vehetnek a múzeum sokrétű, min-
den egyes gyűjteményre kiterjedő foglalkozásain.

Az udvarból a nemrég lovaggá ütött, Sir 
Leonid Blavatnikról elnevezett térbe, a Blavatnik 
Hallba jutunk elsőként. A kulturális pro-
jektek támogatásáról ismert ukrán szárma-
zású, Amerikában tanult férfit választották 
2015-ben a leggazdagabb brit üzletember-
nek – nemrég nevezték el róla a Tate Modern 

újonnan épült szárnyát is –, de alapítványa épp-
így ismert, amelynek segítségével fiatal tudósok-
nak biztosít ösztöndíjat, vagy éppen izraeli sze-
gény családokat segít ételszállítmányokkal.

Az újonnan megnyílt múzeumi bejárat és föld 
alatti épületegyüttes a láthatatlant akarta látható-
vá tenni, a szerkezetet mintává avatni, a modern 
stílust pedig párbeszédre bírni a korábbi építé-
szeti örökséggel. A nagyvonalú adakozóknak és 
a helyi lottónak köszönhetően a grandiózus projekt 
következő, igazi nagy lépése most jön el, és akkor 
majd megláthatjuk, hogy érdemes volt-e az Aman-
da Levete emlegette rizikófaktorokat bevállalni.

‹ Az eredetileg Aston Webb tervezte 
bejáraton át az újonnan elkészült udvar 
és kávézó épülete látszik.

   A Sainsbury kiállítótérbe vezető 
lépcsősor és a fémmennyezet látványos 
geometriája.
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› Metszet az Amanda Levete tervezte  
Sainsbury kiállítótérrel (kék), és a Sackler 
Oktatási Központtal (sárga) a Múzeum régi 
épületei felől nézve.

   Levete az Arup mérnökeivel közösen 
készített fémmennyezetének ritmikája 
visszaköszön a felszínen is.
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