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CHAD OPPENHEIM AZ AMERIKAI 
MINIMALIZMUS ÚJHULLÁMOS KÉPVISELŐJE. 
SPIRIT OF PLACE („A HELY SZELLEME”, 2018) 
CÍMMEL MEGJELENT ELSŐ MONOGRÁFIÁJA 

KAPCSÁN NYÁR ELEJÉN ELŐADÁST TARTOTT 
A KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONTBAN.

„SZERETEM AZT 
GONDOLNI, HOGY 

EGY ADOTT FORMA 
VALAMILYEN 

ÉRZÉST KÖVET”

MU NK A MÓDSZER ÉRŐL , HIT VA LL ÁSÁRÓL L A PU NK EGY KOR I SZER K ESZTŐJE , A ZA L A SPR INGS GOLF 

R ESORT FEJLESZTÉSI IGA ZGATÓJA, SÜTŐ A NDR ÁS BA L Á ZS BESZÉLGETETT V ELE .

A Kortárs Építészeti Központban tegnap (2018. 
június 15-én - a szerk.) elhangzott előadását 
kézenfekvő motívummal nyitotta: egy gyakorla-
tilag üres, minimalista karakterű szobát muta-
tott, melyhez elképesztően szép panoráma társul. 
Ez egy redukció, amit azért jellemeztem kézen-
fekvőnek, mert ez a kép egyfajta minimalista 
interpretációja annak, amit ma magas presztízs-
nek tartunk. Honnan jön ez a megközelítésmód? 

A szív felől érkezik. Tudja, olyan eredmény-
re szeretnék eljutni, ami megvéd a vizsgálódás-
tól. Arra gondolok, hogy az önkényesen létre-
hozott forma kapcsán, építészként éppen nehéz 
periódust élünk át. Számunkra lassan a forma 
formátlanítása a legfőbb feladat. Ebben a gon-
dolkodásban a hely, a lokalitás is segíthet, de fur-
csamód például maguk az építési előírások is 
redukálhatják a parttalan építészeti formálást. 
Mindig arra a kifejezésmódra törekszem, ami 
a legtisztább, a legegyszerűbb, a legelemibb. És ez 
a logika nem az ügyfeleinktől érkezik. Ők azzal 
keresnek fel bennünket, hogy valami olyat hoz-
zunk létre, amit éreznek, amivel együtt rezonál-
nak. Személyesen számomra talán akkor kezdő-
dött a szemléletváltás, amikor felhőkarcolókat 
és más épületeket terveztem ingatlanfejlesz-
tők számára, ezekben a munkákban azt éltem át, 
hogy tulajdonképpen a tervekből minden gon-
dolat, minden rendhagyó megoldás eltávolítha-
tó. Félelem alakult ki bennem attól, hogy elve-
szíthetek a tervből valami igazán fontosat is, ha 
ezt az utat folytatjuk. Új szemlélettel kezdtem 

el dolgozni, ahol a terveket már a kezdetek-
től redukáltam és redukáltam. Munka közben 
pedig rájöttem, hogy ez az a módszer, amiből 
az erő származik. Egyértelműen James Turrell 
művészete inspirált: ahogyan Turrell létrehoz-
za a tereit, amikből aztán végül felnézhetsz az 
égre, mert az ég mindig ott van az alkotásain.

Turrellre és Richard Serrara hivatkozik, kép-
zőművészeti munkásságukra, amely eleve-
nen él az úgynevezett kortárs amerikai építé-
szetben is. Másfelől, úgy kell tekintenünk az 
amerikai építészetre, mint amely mindig is a 
technológiával, az innovációval dolgozott. A ter-
vezők többségét az inspirálja, hogy új formá-
kat, új megoldásokat próbáljanak ki, melye-
ket a technológia lehetővé tesz a számukra.

Megpróbálok ez ellen menni.

És igen, az ön építészete kategori-
kusan ellenzi mindezt. Miért?

Ez egy érzés, ami folyton mozgat, hogy végered-
ményben valami öntörvényűt tegyek. Olyan for-
mákat találjak, amelyek önmagukért, immanens 
módon olyanok, amilyenek. Szeretem azt gon-
dolni, hogy egy adott forma valamilyen érzést 
követ, az építészet pedig a megfelelő választ pró-
bálja megtalálni erre az érzésre. Persze renge-
teg válasz létezik. Tervezőként úgy érzem, képes 
vagyok kitartóan keresni, tág határok között 
mozogni a kérdések és a rájuk adható válaszok 
terében. És mindig kell egy válasz. Léteznie kell 
okoknak, motivációnak, amikor létrehozom 
a formát. Nem pusztán azért kell a formának 
megszületnie, mert a számítógép vette a paramé-
tereket és létrehozott valamit. Néha kifejezetten 
úgy próbálom elérni a kívánt eredményt, mint-
ha egyszerűen csak homokba rajzolnék. Mikor 
Ausztráliában dolgoztam, láttam a bennszülöt-
teket, ahogy az ujjukkal a homokba rajzolnak, és 
közben történeteket mesélnek. Ha csak a ceru-
záddal rajzolsz, akkor lényegében az elméddel 
rajzolsz, de ha az egész testeddel, akkor az a szí-
vedből jön. Ez a mód közelebb áll az érzések-
hez, mint a gondolkodáshoz. Ennek ellenére 
a módszerem kifejezetten mentális. Megpró-
bálok eljutni addig a bizonyos szív által kifeje-
zett tiszta ideához. Ezzel a kettős szenzibilitással 
végül minden kérdésre választ találhatok. Mint 
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amikor a megrendelő a tervemtől meglepet-
ten azt mondja arra, amit lát, hogy önkényes, 
majd felteszi a kérdést: miért így tervezted? 
Azért, mert kellett egy válasz. Ez a stratégiám.

Amikor úgy fogalmaz, hogy az építé-
szet kevésbe fontos, mint az élmény, akkor 
a megbízó szempontjából nagyon szim-
patikus hozzáállást fogalmaz meg. Más-
felől azt kell mondjam, hogy az ön pro-
jektjei bizony sok helyet igényelnek.

Nem mindig (nevet), de amelyeket a tegna-
pi előadáson mutattam, azok feltétlenül.

Azért vetem fel ezt, mert, ahogy látom, az iro-
dája nagyon széles szolgáltatási portfólió-
val bír: a tárgy- és a bútortervezéstől, a bel-
sőépítészeten át egészen a várostervezésig 
sok mindennel foglalkoznak. Ilyen sokolda-
lú praxis egyértelműen felveti a lépték problé-
máját. A módszer, amivel egy adott léptékben 
működik, egy másikban talán nem műkö-
dik. Hogyan birkózik meg ezzel a kérdéssel?

Minden projekt ugyanazzal a kutató, anali-
tikus folyamattal kezdődik. Úgy gondolom, 

a lépték fogalma – nem kifejezetten mint 
méret, de a lépték eszméje – a viszonyrendszer-
ről és az érzelmekről szól. Különösen akkor 
gondolom így, mikor rajzolok vagy modelle-
zek, ezekben a munkafázisokban elemésztenek 
az arányok. Ez alapvetően a dolgok viszonya 
és nem feltétlenül a lépték kérdése. Néhány 
projekt olyan nagy gesztusokból áll, melyeket 
korábban nem tett senki, és ezt nagyon érde-
kesnek tartom. Frank Lloyd Wrightra gondo-
lok például, aki kifejezetten alacsony termetű 
volt, és alapvetően kedvelte, ha az embere-
ket alacsony belmagasságú terekbe terelhet-
te. Nekem egy kicsit túlméretesnek kell len-
nem. Vicces, mert az emberek valóban sokszor 
mondják nekem, hogy az épületeim olyanok, 
mint én. Ez afféle személyesség azzal kap-
csolatban, ahogyan kifejezem magam, látha-
tó, hogy én alkottam azt a dolgot. Néhány épí-
tészeti gesztus azért lett ilyen nagy, mert 
a helyek, ahol dolgoztam olyan hatalmasak 
voltak. Nem arról van szó, hogy versenyez-
ni akartam velük, de valahogy együtt kell/kel-
lett létezni ezekkel a helyekkel. Ha egy „üres”, 
kopár sivatagban építesz, akkor hogyan hoz-
ható létre egy különleges élmény, ami sehol 
máshol nem található? Gesztusokkal.

„MINDEN PROJEKT 
UGYANAZZAL A KUTATÓ, 
ANALITIKUS 
FOLYAMATTAL KEZDŐDIK”

‹ Ayla Golf Academy & 
Clubhouse, Jordánia, 2016

    Destination Spa + Resort, 
mesterterv, Közel-kelet, 2016

    Wadi Rum Desert Resort, 
mesterterv, Jordánia, 2011 
(nyitóképünkön szintén)
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