
8 9

Inte r jú e r:  I R I M I Á S BA L Á Z S   
Fotó:  M A S A KO NA K AG AWA  |  PR E S S

YA DA TOSHIO NEV E 2017 JA NUÁRJÁ IG 

JA PÁ NBA N IS ISMER ETLENÜL CSENGETT, 

EGÉSZEN A DDIG, A MÍG MEG NEM JELENT 

A SHINK ENCHIKU A KTUÁ LIS SZÁ M A 

(PROMI NENS JAPÁN ÉPÍTÉSZETI M AGAZI N 

1925 ÓTA - SZER K.). 

OTT KUM A K ENGO, A K IR A KURY U, 

K A ZU YO SEJIM A MELLETT YA DA TOSHIO 

NEV E A L ATT MUTATTÁ K BE A NAR A LEG-

FONTOSA BB SINTÓ SZENTÉLY ÉNEK BŐV Í-

TÉSEK ÉNT ÉPÜLT MÚZEUMOT.

TOKIÓ 
TÚLCENTRALIZÁLT, 

ÉRDEMES TÖBB
LÁBRA ÁLLNI

Irimiás Balázs: Japánban nagy hagyománya van 
annak, hogy mesterek köré szerveződik az épí-
tészek új generációja. Szinte Tange Kenzótól le 
lehet vezetni a teljes japán építész-szcéna csa-
ládfáját. Ön is Kuma irodájából szállt ki nem-
rég. Ez együtt jár a mestertől való kritikai eltá-
volodással, pályamódosítással, vagy ugyanazon 
a szálon haladnak tovább a tanítványok?
A Kuma-iroda nagyon nagy lett az utóbbi időben, 
ezért a jelenlegi helyzetet már nem ismerem testközel-
ből. Amikor még Kumánál voltam, akkor a „catchball” 
rendszerben működtünk, azaz bárki előjöhetett vala-
milyen javaslattal, megfogalmazhatta, bedobhatta a 
rendszerbe az ötleteit, és várhatta a visszajelzéseket, a 
támogatást és a konkrét továbblépést. Bármilyen szint-
ről bele lehetett szólni a feladatokba, a csapatoknak 

lehettek saját elképzeléseik, és mindig benne volt Kuma 
is. Mára megnőtt a létszám, ezért lehet, hogy szisztema-
tikusabb és hierarchizáltabb az egész. Amikor úgy érzi 
valaki, hogy elég tapasztalatot gyűjtött, saját irodát ala-
kít, nem kell ehhez feltétlenül eltávolodni a mesterétől.

Nehéz volt anno bejutni a Kuma-irodába? 
Ő már akkor úton volt a világsztárság felé, még-
is könnyebben megközelíthető személyiség-
nek tartják, mint a generációjából másokat. 
Akkor már Japánon belül ismert volt. Viszont a Kiotó 
Egyetemről másodéves mesterszakos hallgatóként bár-
hova be lehetett jutni. 1997-ben, egy szombat reggel hív-
tam fel őket, mondtam, hogy körülnéznék az irodában, 
mert épp Tokióban jártam. Bent volt Kuma is, beszél-
gettünk. Majd ők hívtak fel később, hogy küldjem be 

‹  Az 1300 éves sintó 
szentélyhez tartozó 
Kasuga Taisha Múzeum-
ból nézve elmosdódnak 
a dolgok. 
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‹ A szentély kincstára-
ként működő múzeum 
a hagyományos 
rizstározó elementáris 
gipsz-architektúráját 
követi, Kasuga Taisha 
Múzeum, Nara. 

Monumentális 
fesztiváldobok 
a Kasuga Taisha 
Múzeum előterében.

›  Anyaghasználatában 
markáns utalás a Nara 
Park cédrusaira, Kasuga 
Taisha Múzeum, Nara. 

a portfoliómat. Elküldtem, de aztán el is felejtettem az 
egészet. Aztán ismét felhívtak, hogy mehetek hozzá-
juk dolgozni. Tehát formálisan nem is jelentkeztem, 
csak beszélgettünk egyet, és az egész a véletlenen múlt.

Mennyit volt általában bent Kuma az irodá-
ban? A sztársággal együtt jár, hogy a munka-
társak csak szalvétákon kapják meg a projekte-
ket, majd rövid idő alatt konzultálják le azokat?
Tény, hogy egyre kevesebb időt volt bent az irodá-
ban, de a projekteket ennek ellenére nagyon alapo-
san végigvitte, mindegyikben benne volt, de megle-
pő módon leginkább szóban kommunikált. Sokkal 
pontosabban tudta szóban megfogalmazni azt, 
hogy mit akar. Nagyon ritkán láttam rajzolni.

A kiválása óta nagyobb munkákra is felkérték 
már, például a narai szentély múzeumbővítése. 
Ezt kizárólag a Kumánál végzett munkájának tud-
ja be, vagy voltak önálló projektjei korábban is?
Projektvezető voltam a Nezu Múzeumnál is meg a 
Suntory Szépművészeti Múzeumnál is. Ahol nemcsak 
a tervezést, de a teljes projekt vezetését én vittem. 
Mikor a felkérést megkaptam a narai Kasuga Taisha 
Múzeumra, közvetlenül engem kerestek meg. Tetszett 
nekik a Nezu Múzeum, és a Nezu vezetői engem aján-
lottak, mert velem voltak végig személyes kapcsolatban.
Sok japán művésznek és építésznek megha-
tározó esemény volt a pályáján a fukushimai 

atomkatasztrófa. Zajlott egyfajta kitelepü-
lés is Tokió környékéről. Kuma is részt vett 
az újjáépítés első fázisában a menedékterve-
zési kezdeményezésben. Volt a földrengés-
nek befolyása arra a döntésére, hogy hol Toki-
óban, hol pedig Okajamában él felváltva?
Ez ugyanolyan véletlen egybeesés volt, hogy épp 
a földrengést követő hónapban fogadtam el a felké-
rést, mint ahogy a Kuma-irodába bekerültem. Épp 
kifutottak a kumás projektek, ezért könnyebben tud-
tam felállni, és a saját praxis kialakítása is a fejem-
ben volt már. Nem jártam még előtte Okajamában, de 
tudtam, hogy Tokió bevonzza a teljes vidéket, emiatt 
elég nagy az egyensúlytalanság. Kíváncsi is voltam rá, 
milyen a vidéki élet, de nem akartam elvágni a toki-
ói szálakat, ezért úgy döntöttem, hogy elfelezem az 
időmet a két helyszín között. Fél hónapot az okajamai 
egyetemen vagyok, a másik felében pedig a saját iro-
dámban, Tokióban. A japán társadalmat is meg akar-
tam ismerni vidéken, a földrengés viszont kétségkívül 
megerősített abban, hogy Tokió túlcentralizált, érde-
mes több lábra állni, ahogyan sokan mások is teszik.
Lát abban lehetőséget, hogy vidéken, ahol 
kevesebb a neves építész, esetleg köny-
nyebb ismertté válni, mint a nagyváros-
okban, ahol hatalmas a verseny?
Nem feltétlenül kevésbé éles a verseny vidé-
ken.  Okajama a konzervatívabb régiók közé tar-
tozik, ahol, igaz rotációban, de le vannak osztva a 

lapok. Okajamában nem a megrendeléseket kere-
sem elsősorban. Magasabb kulturális szinten érde-
kel ez a hely, inkább, mint üzleti alapon.

Okajamában belevetette magát a helyi életbe. 
Civil projekteket kezdeményezett és facilitál. 
Ezek az egyetemi időszakából jönnek, vagy 
mint okajamai lakos szeretne mélyen kapcso-
lódni a város életéhez, a helyi történésekhez? 
Esetleg építészeti kihívásokat lát bennük?
Okajamában az egyetemen frissen alapították meg 
az építész szakot, és meghívtak egyetemi docensnek. 
Célom az építészeti kultúra magasabb szintre eme-
lése, ez tetszett meg az egyetemnek is. Megérintett 
a régi épületeknek, a helynek a szelleme, itt éreztem 
azt először, hogy valamit meg lehetne menteni. Emi-
att kezdeményeztem a projekteket, vagyis elhivatott-
ságból, és nem az egyetemi kurzus követelte meg.

Ha már Okajamában járunk, mit gondol 
az okajamai Kastélyról építész szemmel? 
Van létjogosultsága annak, hogy 
a történelem viharaiban elpusztult épü-
let pontos mását betonból újraépítsék?
Az Okajama Kastély valóban úgy vált a város jelképé-
vé, hogy a helyi lakosok nem igazán büszkék rá. Kevés 
kivételtől eltekintve, (mint a kumamotoi vagy a himeji 
kastélyok) hamisnak tartják őket. Pedig lenne erre is 
megoldás. A japán sintó faépítészetében megszokott „MAGASABB KULTURÁLIS SZINTEN 

ÉRDEKEL EZ A HELY"
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As autectcullent reici quas nobit 
voluptas simaximus am, officie 
ndestiaspe lam aci que non 
consequ

Az egykori pajta kontúrjához tökéletesen 
illeszkedő faborítású épületrész vég-
homokzatán bátor megnyitás látható. 
Ez a kerttel erős kapcsolatot megteremtő 
„függönyfal” nagyszerűen tágítja ki 
a nappali terét is. A másik ajtó egy ügyes 
„szervizfolyosó” bejárata, ami a nappali 
mögött a konyhába vezet. 

Családi ház felújítás 
Oszaka Sumijosi 
városrészében.

A vegytiszta japán 
minimalizmus 
csomópont-nélkülisége. 

Tadao Andónak is egy 
sumijosi házzal indult 
az építészi karrierje.

a rendszeres újjáépítés, új anyagból, de a fa az marad fa, 
és nem lesz beton. Az építészet tovább él, az anyagok 
megújulnak. A legtöbb elpusztult kastélyt azonban 
vasbetonból építették újjá. Ugyanezt az architektú-
rát fából előadni méltóbb lenne a japán hagyomány-
hoz, és valószínű, hogy büszkébb is lenne rá a város.

Kínában melyik munkában vett részt? Várha-
tóak ez alapján is közvetlen megkeresések?
Kínában a jünnani Yunfeng Spa Resort 
(59 000 m2)  tervezésén dolgoztam. Még nem  
érkezett külön felkérés.

Hogy tekintenek Japánból Kína elképesz-
tő térhódítására? Nincs olyan felhang-
ja a japán építészek kínai tevékenységének, 
hogy a zsíros megrendelésekért cserbenhagy-
ják a japán világhatalmi törekvéseket?
Kínában jelenleg óriási a konjunktúra, gazdasági és 
kulturális téren egyaránt. Ezen belül inkább jónak 
gondolom, hogy mi japánok is részesei vagyunk, mert 
inkább azt a már kiforrott építészeti kultúrát kép-
viseljük, amire sok esetben Kína példaként tekint. 
Nem az üzleti részét tartom jelentősnek, hanem 
a misszió értékét. A megalomán projektek persze 
nem szerencsések Kínában sem és Japánban sem. 
Peking 2008-as nyári olimpiáját sokan hason-
lítják az 1964-es tokióihoz. Mindkettő egy 

feltörekvő gazdaság demonstrációja volt 
a világ felé. Mit gondol az olimpiákról? 
Van akkora gazdaságélénkítő hatásuk, hogy érde-
mes legyen rájuk ekkora pénzeket áldozni? Magyar-
országon civil tiltakozásra nemrég lefújták a pályá-
zatot.
Az olimpiát inkább haszontalannak gondolom, nem 
sok értelmét látom ekkora költekezésnek, illetve, ha 
már van, akkor legalább ne kövessék a régi hagyomá-
nyokat, erős újjászületésre lenne szüksége az egész 
rendszernek. Nem rombolásról és építésről kellene, 
hogy szóljon, hanem hosszú életű, maradandó érté-
kekről. Csak helyeselni tudom a magyar olimpiai 
pályázat leállítását. Japánban a 2020-as nyári olim-
pia rendezési jogának elnyerése előtt inkább elle-
ne voltak az emberek, de azután, hogy elnyertük 
a jogot, már inkább örültek. A nemzetközi porondon 
aratott sikerélmény elnyomta a hazai aggodalmakat.

Mit gondol a japán városképről? A modernizá-
ció előtti városok harmonikus képet mutattak, 
míg a Meidzsi-kor után épült vidéki városképről 
sokan fogalmaznak kritikusan úgy, mint a homo-
gén, uniformizált, funkcionalista káoszról.
Inkább negatív a véleményem a japán építészeti kul-
túráról. És nem csak az átlagról, hanem a nagyok-
ról is. Hiányzik a városkép kialakításának igénye az 
emberekből, de az építészekből és a közigazgatási 

intézmények döntéshozóiból is. A középosztály a har-
minc-negyven évnyi hitellel nehezen megszerzett apró 
telkét nagyon gyorsan és lehetőleg nagyon olcsón be 
akarja építeni, ezért nem is tud másra fókuszálni. 
A lakóház egy puszta termékké vált, aminek nagy 
része előregyártott elemekből áll, és senki sem fog-
lalkozik az illeszkedéssel. A belső az enyém, a kül-
ső nem érdekel, és nem is gondolnak rá probléma-
ként. Mindezt persze a gazdasági helyzetre vezetik 
vissza, és nem jelentkezik igényként és probléma-
ként sem. Kevés a civil öntudat. Külföldről haza-
térve minden japán azt gondolja, hogy külföldön 
jobb az építészet. A kanazavai kortárs művésze-
ti múzeum megformálása jól leképezi azt a prob-
lémakört, hogy össze kéne fogni a sok kis elemet. 
Nem a hard, hanem a soft irányoknak lenne létjogo-
sultsága. Amikor például külföldre utazom, min-
den külföldi ismerősöm ajánl jó helyeket, de ha 
a japánokat megkérdezik, általában nem tudnak sem-
mi érdekeset, látnivalót ajánlani a saját országukból.

Budapestről ajánlottak valamit az isme-
rősei megtekintésre, látogatásra?
A Gellért gyógyfürdőt ajánlották, el is men-
tem, de a japán fürdőkhöz képest nem 
találtam elég melegnek a medencéket. 
Annyira áthűltem bennük, hogy csak a zuha-
nyozóban tudtam végül felmelegedni.

És a városról mi volt az első benyomása?
Az első benyomásom Budapestről, hogy nagyon 
szép! A kortárs életvitel fúziója a fantasztikus tör-
ténelmi városképpel − a modern építészet pedig 
érzékenyen van csak belekomponálva. Úgy érzem, 
hogy a magyar emberek tudatossága és az Idő 
folyása megfelel a 21. század elvárásainak.

Szeretné városi léptékben, akár városterve-
zéssel befolyásolni a japán városképet?
Ha lenne lehetőségem, szívesen beleszólnék. Fon-
tosnak tartom, hogy meghatározott legyen, hogy 
mi való egy helyre, ne csak a gazdasági racionali-
tás diktáljon. Például lehetne olyan szabály, hogy az 
amúgy is meglévő tűzvédelmi és földrengés-bizton-
sági közparkokra kötelező legyen tájolni a körülötte 
álló épületeket, ugyanígy a folyópartokra. Ez Japán-
ban egyáltalán nem evidencia, sok a kihagyott ziccer.

Kumának volt egy nagyszabású, megnyert pályá-
zata Magyarországon, a Kormányzati Negyed, 
ami politikai okokból végül meghiúsult. Volt 
ennek bármiféle visszhangja az irodában? 
Elképzelhetőnek tartja, hogy a 
Kuma-iroda, vagy akár ön pályáz-
na Magyarországon tervezésre?

Ez nem egyedi eset, erre egy ilyen léptékű iro-
da fel van készülve, könnyen el tudja engedni, és 
adott esetben újra megpróbálja egy másik alka-
lommal. Nem jelent különösebb traumát.

A Budapesten építendő új múzeumi negyed 
ellen (amiben két japán tervező is érintett) jelen-
tős civil összefogás alakult ki. Természetesen ez 
messze nem az építészek munkájának szóló kri-
tika, inkább a projekt kommunikációjának és 
a szerencsétlen előkészítésének. Több múzeu-
mon is dolgozott már, ezek inkább magánmú-
zeumok, vagy egyházi tulajdonú múzeumok 
voltak. A látogatószám alapján Japánban is leál-
dozóban van a nagy állami múzeumok korsza-
ka. Felmérhetetlen mennyiségű gyűjteményen 
ülnek, amiket évtizedeken át senki nem lát. 
Ez persze nemcsak Japánban, de Görögország-
ban, Olaszországban, Hollandiában, Németor-
szágban vagy akár Oroszországban és Kínában 
is meglévő probléma. Ellenben a magángyűjte-
mények egyre igényesebben vannak reprezentál-
va, amiben az építészeknek központi szerep jut. 
Elég az Okajama közelében megvalósult világszín-
vonalú naoshimai múzeumegyüttesre gondolni, 
de számtalan egyéb példa is van rá Japánban és 

a világ többi részén. Mit gondol a múzeumok jövő-
jéről? Érdemes még nagy állami múzeumokat fej-
leszteni, vagy túl lomha az állam, hogy sikere-
sen végigvigye a múzeumok újraértelmezését? 
Japánban minden változóban van, sok múzeumnak 
lejárt az élettartama, átalakulóban vannak, keresik a 
kiutat. Az egyházak és a magángyűjtemények tulajdo-
nosai jó helyen tapogatóznak. Bizakodó vagyok ez ügy-
ben. Komoly csapatmunkára van szükség, sok terü-
let bevonásával, amit nekünk is tanulnunk kell még. 
Nem elég építészként a legjobbat kihozni belőle, renge-
teg egyéb tényezőt is figyelembe kell venni. Az az érzé-
sem, hogy a soft építészet az egyik legbiztatóbb irány.

Milyen módon szerzi a munkáit? 
Pályázatok, megbízások, felkérések?
Soha nem pályáztam még, csak felkérésre dolgozom. Ha 
önállóan kezdeményezek valamit, akkor az inkább civil 
projekt, értékmentés, és nem építészeti munkaszerzés.

Egyetemeken tartott előadást Magyarországon, 
milyennek látta a magyar egyetemi közeget?
Ha a diákokat vesszük, a japánok valahogy kevésbé lel-
kesek, összehasonlítva a külföldi diákokkal. Mintha 
nem lennének tisztában saját értékeikkel. Jól éreztem 
magam az előadásokon is, és itt, ebben az országban is.

„NEM A HARD, HANEM A SOFT IRÁNYOKNAK 
LENNE LÉTJOGOSULTSÁGA"


