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» A múzeumot nemcsak 
körülöleli, de bele is 
folyik a tenger

Három fő elem 
ötvözete az épület

K
Közeledve a finom bordákkal tagolt déli homlok-
zatához, a függönyfal üvegtáblái mögött foko-
zatosan fényképezőgép zárszerkezetéhez hason-
ló, tompa fémes csillogású lamellák bonyolult 
hálózata rajzolódott ki. S aztán, még közelebb 
érve, világossá vált, hogy noha az ablakmezők-
ben lévő lamellarajzolatok különbözőek, még-
is valahogy azonosak: ugyanazon, mozgatha-
tó rendszer különböző permutációi a nyitott és 
zárt állapot - a szűk és a tág rekeszállás - között.

Az épületen az alábbi felirat volt olvasható: Ins-
titute du monde arabe. A blendeszerkezet azon-
nal értelmet nyert. Az akkor még high-technek 
számító, fényszenzorok által vezérelt, apró szer-
vomotorokkal mozgatott lamellarendszerek bár-
mely állapotban körszimmetrikus, összetett 
arab mustrát idéztek, hasonlót a moszkék abla-
kainak rajzolatához, ám mindezt mozgó elem-
ként, folyamatosan reagálva a külső fényviszo-
nyokra. Bent, az első emeletre érve pillantottam 

meg először belülről e különös árnyékoló szer-
kezetet, s azt, ahogy sajátos, összetett min-
tákat rajzolt a padló márványburkolatára:
Pár nappal korábbi látogatásom Le Corbu-
sier Notre Dame du Haut-jában „Az építészet 
a formák tudatos, szabatos és lenyűgöző játé-
ka a fényben“-t , a Vers une architecture 1923-
as mondatát idézte fel bennem, ami valójában 
ott, valóságban látva vált igazán érthetővé szá-
momra. Az Institut du monde arabe épülete 
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Mozgó és elenyésző 
fénypászmák a beltérben

láttán a fény, mint építészeti eszköz viszont 
ismét új értelmezéssel gazdagodott számomra.
Nouvel maga így ír az arab intézetről:
„Az építészetben a kulturális megközelítés szük-
ségszerűség... ...Urbanisztikai szempontból az 
Intézet kapcsot képez két kultúra, két történe-
lem között. Míg az épület déli homlokzata, moto-
rizált árnyékolókkal a keleti kultúra modern 
kifejezése, az északi oldal tökéletes tükre a nyu-
gati civilizációnak... ... A vonalak és jelek ezen 
mintázata e homlokzaton a kortárs művészet 
visszahangja... ...Az Arab Világ Intézete kap-
csán a megvilágítás kérdésével is elkezdtem 

foglalkozni. A fény témája megjelenik a déli hom-
lokzaton, mely teljes egészében kamerablende-
szerű lamellákból áll, és... ... képi visszhangok-
ban, tükröződésekben és árnyékokban tűnik fel 
újra.” E kissé hosszúra sikerült bevezető rávi-
lágít, hogy Nouvel látszólag heterogén oeuv-
re-jének már korai szakaszában megjelent két 
nagyon fontos vezérlő elv, mely aztán végigkí-
sérte egész munkásságát: az a megkülönbözte-
tett figyelem, mely következetesen a fényhatások-
ra, a földrajzi és kulturális kontextusra irányul.
Jelen írás nem célozza a Louvre Abu Dha-
bi teljeskörű elemzését, hanem erre a két 

aspektusra, valamint az épület sajátos bel-
ső dinamikájára összpontosít csupán. 
A természetes fény a Louvre esetében az alkotó 
eszköztárának eddigi leggazdagabb, legtudato-
sabban használt eszköze. A tömegkompozíció két 
alapeleme e természetes fényben (jellemzően nap-
fényben) különböző módon viselkedik: a kupo-
la saját színe (fémes bronzszürke) jelentős részben 
elnyeli, míg a pavilonok hófehérje visszaveri azt, 
erős kontraszthatást létrehozva. A vetett és önár-
nyékok ugyanakkor tagolják, kisebb léptékű cso-
portokra bontják a kiállítópavilonok rendjét.
A fényhatásokban azonban fontos szerep jut a 

A pavilonok hófehérje 
visszaveri a fénytC
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As autectcullent reici 
quas nobit voluptas 
simaximus am

A kupola a belső térből 
nézve a kozmosz, 
a csillagos ég attribútuma

D

víznek, a múzeumot körülölelő és abba 
benyúló tengernek is: a hullámzó víz-
felületről visszaverődő napfény sze-
szélyes, folytonosan változó, még-
is monoton játéka a hófehér falakon 
és a kupola belső rácsozatát néhol szí-
nező türkisz ref lexiók a kompozíció 
fontos, transzcendentalitást sugalló 
elemei mind kívül, mind pedig az enteriőrben. A bel-
ső tér fényhatásai a sokrétegű, bonyolult, mustrasze-
rű rácsszerkezet résein áthaladó, a Nap járásának meg-
felelően feltűnő, mozgó és elenyésző fénypászmákon 
alapulnak. E fénypászmák felfelé nézve a kupola sötét 
szövete alatt, a pavilonok hófehér falfelületein és a pad-
lón folyamatosan változó fényfoltokként, fénysávok-
ként jelennek meg annak függvényében, hogy a felületek-
kel épp milyen szöget zár be a napfény aktuális iránya
Este, kívülről szemlélve, a központi térsor kiszüremlő bel-
ső fényei jelzésszerűen, fényponthalmazként rajzolják 
ki a kupola formáját, értelmezve a kompozíciót. A belső 
térből nézve ebben a napszakban a kupola – a rácsszer-
kezet közeiben elhelyezett mintegy 7800 apró fényfor-
rás révén – a csillagos égbolt parafrázisa. A kupola egyes 

részletmegoldásai szinte mind sze-
repet játszanak abban, hogy az alat-
ta lévő térben Nouvel nagyszabású 
látomása, a különleges fényjáték lét-
rejöjjön. E „fényeső” víziójától hosz-
szú út vezetett annak megvalósulásá-
ig: Nouvel tervezői csapata nem csak 
számítógépes renderelések sokaságát 

futtatta le a tervezés során, hanem először egy 1:33 lép-
tékű modellt, aztán a kupola egy részének valós nagysá-
gú részét is megépíttette, utóbbit ráadásul a helyszínen, 
a tervezett magasságban, „sötétkamrában” elhelyezve is 
kísérleteket folytatott e fényhatások elemzése, tökéle-
tesítése érdekében. A kupola végleges, megvalósult vál-
tozata a rácsostartó-szerkezet külső és belső oldalára 
szerelt három-három mustra-rétegből áll össze. Min-
den egyes, a kupola felületére feszített rácsréteg azo-
nos rajzolatú, mashrabiyára utaló ismétlődő mintázatot 
követ, ám az egyes rétegek eltérő léptékűek és egymás-
hoz képest kb. 150-kal elfordítva kerültek elhelyezésre. 
Összhatásként a rácsozaton áthatoló napfény a belső tér-
ben helyüket, alakjukat másodpercről-másodpercre változ-
tató, fel- és eltűnő fényfoltok bonyolult kaleidoszkópja jön 

TÖKÉLYRE 

VITTÉK 
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létre. Magam több mint három órát töltöttem 
a kiállítási tereket összekötő központi térben, újra 
és újra bebarangolva annak egyes korábban már 
látott, mégis új fényben megjelenő részeit, mielőtt 
akár egyetlen kiállítási terembe is beléptem volna.
 Nouvelnek még egy problémát meg kellett olda-
nia a fényekkel: eredendő elhatározásához híven el 
kellett érnie azt, hogy miközben a központi tér hűs 
árnyékot nyújt, a kupola alatt elhelyezkedő kiál-
lítóterek mégis természetes megvilágítást kapja-
nak.  A tervező csapata ezért további számítógépes 
szimulációkat futtatott le e pavilonok megvilá-
gításával kapcsolatban: elemezték, hogy a nap-
pálya alapján a kupola mely részén van szükség 
a fényátbocsátó-képesség növelésére. Vizsgálódá-
saik alapján olyan megoldást választották, hogy 
azon helyek környezetében, ahol a kiállítótermek 
ezt igényelték, a hét rácsréteg elemeinek szélességét 
fokozatosan lecsökkentették, hogy réseiken több 
fény jusson a pavilonokba a felülvilágítókon át.

DINAMIKA
A land art-művek kivételével talán nincs más olyan 
képzőművészeti alkotás, mely az állékonyság 

követelménye miatt ab ovo annyira helyhez 
kötött, statikus lenne, mint egy épület. Az épí-
tészet azonban sok korban dacolni vágyott 
a gravitáció kihívásával, különösen olyan szak-
rális vagy kulturális épületek esetében, ahol föl-
döntúliságot, emelkedettséget, vagy akár csak 
pompát, presztízst is jelképeznie kellett. 
A figyelmes tekintet számára könnyen észreve-
hető, hogy a múzeum által világosan sugárzott 
egyensúly korántsem statikus, éppenhogy dina-
mikus természetű, sok-sok finom disszonancia, 
feszültség bújik meg, oltja ki egymást benne. 
Mindez valamiféle sajátos, vibráló hatást 
ébreszt a szemlélőben, amikor tekintete hol az 
egészre összpontosít, hol pedig ezen egymás-
sal feleselő részletek keltik fel figyelmét.
Van még egy megoldás, amiről e fejezetben feltét-
lenül említést kell tennem, a víznek a dinamikus 
egyensúlyra gyakorolt sajátos hatása okán. A múze-
um ugyanis - tágabb értelemben - valójában nem 
két, hanem három elemfajta ötvözete: az épületet 
körülvevő, sőt, annak tereibe behatoló víz ugyan-
is egyenértékű része a kompozíciónak, ráadásul 
újabb csavart visz annak percepciójába. Egyrészt 

a Louvre Abu Dhabi afféle sivatagi fata 
morganaként – a hullámzás miatt persze 
homályosan – megkettőződik benne, más-
részt viszont ott és úgy jelenik meg, hogy még 
a laikus néző is tudatában van: maga képte-
len az épület terheit a talajra átvinni. Ez tovább 
fokozza az egész kompozíció éteri hatását.

KONTEXTUS
Bencsik István szobrászművész barátom 1981-
ben egy beszélgetésünk során úgy vélekedett, 
hogy a szobor nem valami háztartási gép, ami bár-
hol működik, ahol van egy 220V-os dugaszoló-
aljzat. Ha áll ez egy szoborra, még inkább érvé-
nyes egy épületre, hiszen egy ház (extrém példáktól 
eltekintve) ennél is helyhez kötöttebb: még csak 
nem is posztamensen áll, hanem alapozásával szi-
lárdan a földhöz horgonyzott. Persze nem pusz-
tán fizikai értelemben - ő sem erre gondolt - hanem 
a mű közvetlen és távolabbi miliőjére és a kultú-
rára, amelyben és amelynek számára létrejött.
Jean Nouvel kontextuális építésznek vallja magát. 
Az általa tervezett épületek épp azért tűnnek elsőre 
olyan sokfélének, mert mindig gondosan figyelembe 

veszi azt, kinek és hova épít, nem pusztán földraj-
zi, hanem kulturális értelemben is beágyazza épü-
letét. Noha sztárépítésznek számít, mégis külön-
bözik társaitól, nem oktrojálja saját „signature 
style”-ját közönségére, mint azok teszik Bilbaoban 
(Gehry), Bakuban (Hadid), vagy épp Koppen-
hágában (Ingels). Nouvel arra törekszik, hogy 
művei reflektáljanak a helyre, a használók hagyo-
mányaira, szokásaira. „Lehet-e [egyáltalán] egy 
építészeti alkotás nagyszerű, ha környezeté-
től elvonatkoztatjuk?... ...Az építészet válasz egy 
helyzetre. Nincs magábanvaló [per se] építészet.” 
- válaszolja meg a önmagának feltett kérdést. 
A Louvre Abu Dhabi felfogásában könnyen 
kitapogatható kétfajta kontextus igénye is: az 
adott földrajzi, éghajlati, de legfőképpen kul-
turális miliőből való építkezés és az egyete-
mes emberi megjelenítésének szándéka.

LOKÁLIS
(ARAB-MUSZLIM) NARRATÍVA
Az építész leglényegesebb arab-muszlim utalá-
sa nyilván magának a kupolának a felhaszná-
lása, hiszen az eleve alapmotívuma az iszlám-
nak: a mecsetek központi, megszentelt tere, s ha 
egyetlen formai szimbólummal kellene utalnunk 
az arab kultúrára, minden bizonnyal ezt (eset-
leg a minaretet, vagy a holdsarlót) választanánk.
Ami az arab kultúrára való közvetlen utalásokat 
illeti, a kupola összetett, mashrabiyáiról, must-
ráiról már esett szó. „A dekorációs célokra hasz-
nált iszlám geometriai minták négyzetek és körök 
komplex rétegződéséből és kombinálásából álló, 
háromszög-, csillag-, rombusz- és egyéb, szabály-
talan formákat eredményeznek. A padlón, csem-
pézett falakon, boltozatokon változatos, moza-
ikszerű felületeket alkotnak, ahol a négyzet az 
emberi világra, a kör az univerzumra való utalás.” 
A masrabiya egyik – Nouvel számára nagyon 
tanulságos – tradícionális használati formá-
ja a rácsos zárterkély, mely véd a nap ellen, inti-
mitást ad és fontos szerepe van a mögötte lévő 
belső helység szellőzésében, sőt, sokszor párá-
sításában is (ha a pl. a zárterkélyen vízzel töl-
tött amforaszerű edényeket helyeznek el).
A kupola rácsozatához Nouvel viszonylag egy-
szerű alapelemet választott: egy négyzet négy 
oldalához illesztett háromszögekből képzett 
csillagalakot. Ám ezen öt elemből álló must-
rát a háromszögek csúcsainál összekapcsol-
va és permutálva, majd mindezt a kupola külső 
és belső oldalán 3-3 eltolt rétegben alkalmaz-
va már rendkívül összetett hálózatot kapunk.
Még sokkal fontosabb, hogy mindez nem pusztán 
dekoráció, formai utalás az arab-muszlim világra: 
a kupola árnyékolja és átszellőzteti a Louvre épü-
letét, az ősi tapasztalattal egyezően, funkcionális 
értelemben is használja a masrabiya motívumát.
További, nyilvánvalóan a konkrét, arab kultu-
rális kontextusra utaló – bár Nouvel átértelme-
zett – megoldás az egyes múzeumi pavilonok arab 
falura, medinára, karavánszerájra, soukra hajazó 
elrendezése. A különböző, de mindig falusi lépté-
kű (4,5-7,5m magasságú) 55 fehér kubus szeszélyes 
„rendetlenségben” bújik meg a kupola árnyat nyúj-
tó oltalmában, közöttük a tengerre, Abu Dhabi 

városára és a környező tájra nyíló látványkimet-
szésekkel, vagy épp meghitt üldögélésre alkal-
mas (vagy legalábbis ilyenné tehető) zugokkal.
A múzeum központi tere, ami másutt – bármily 
elegáns, ünnepi legyen is – csak a kiállítótermek 
elérésére szolgáló puszta közlekedő- és kiszolgáló-
tér, itt maga is jelentésgazdag, bejárható műtárgy-
gyá válik: a látogatók közel fele itt található egy 
adott időpillanatban és valószínűleg sokkal több 
időt, negyedórákat, félórákat tölt itt, messze töb-
bet, mint bármely kiállítóteremben. A víz – ahogy 
már utaltam rá – kitüntetett szerepet élvez az arab 
világban, nem véletlenül építette azt be Nouvel 
már az Institute du monde arabe épületébe is.  
A Louvre Abu Dhabi épületegyüttesének belsejébe 
behatoló vízfelületek – temperáló és esztétikai sze-
repükön túl arab földön, például Ománban több, 
mint 5000 éve, de számos más kultúrában is alkal-
mazott, öntözésre használt csatornarendszerek 

Hall proxematikával foglalkozó, Magyarországon 
is méltán népszerűvé vált könyvében vizsgálat tár-
gyává teszi az arab embereknek a térhez való, az 
amerikaiaktól eltérő viszonyát. Hall kutatásai sze-
rint „egy zárt térnek... legalább három szempont-
ból kell kielégítőnek lenni ahhoz, hogy az arab 
áldását adja rá: először, legyen bőséges (körül-
belül 100m2), járkálásra alkalmas szabad tere; 
másodszor, legyen nagyon magas a mennyeze-
te – lehetőleg olyan magas, hogy normális körül-
mények között a vizuális mezőn kívül essék; har-
madszor, ablakaiból zavartalan kilátás nyíljék.” 
Nos, a Louvre Abu Dhabi központi, fedett, de 
nyitott tere minden tekintetben bőven meg-
felel e kritériumoknak: mind alapterületi-
leg, mind belmagasságát tekintve nagyvona-
lú és több irányban is nyitott a város és a tenger 
látképe felé. Az épületadatok alapján korábban 
talán túlzónak gondolt arány a közönségforgal-
mi és kiszolgáló (16.000m2) valamint a kiállí-
tásra szánt (8.000m2) terek között Hall kutatási 
eredménye tükrében nyeri el valódi, mély értel-
mét. A tér ilyen felfogása arról tanúskodik, hogy 
Nouvel nem csupán „kirándul” az arab-musz-
lim kultúrába, hanem mélyen megérti azt.

UNIVERZÁLIS NARRATÍVA
A korábbiakban sorra vettem mindazon eleme-
ket, megoldásokat, melyek a megvalósítás helyé-
re és annak kultúrájára utalnak, lokális kon-
textusba ágyazva az épületet. Nouvel azonban 
nemcsak arra törekszik, hogy műve az arab világ 
átértelmezett jelképeivel, motívumaival az adott 
befogadói közeg által könnyen értelmezhető 
legyen, szándékosan lakonikus eszköztárát egy-
úttal arra (is) mozgósítja, hogy a múzeum fenn-
költ küldetését építészeti eszközeivel kifejezze.
A Louvre Abu Dhabi kezdeményezői, a politi-
kusok nem kisebb célokat tűztek ki, mint hogy 
az „előmozdítsák a Kelet és Nyugat közötti pár-
beszédet”, hogy „bemutassák a hasonlóságokat, 
melyek egy közös emberi tapasztalatból fejlőd-
tek, túl minden földrajzi, történelmi, vagy kul-
turális hatáson” . Az építész e hangzatos szóla-
mokat globális és kozmikus utalásokkal mélyíti 
el, támasztja alá tartalommal: a kupola úgy is 
értelmezhető, mint a horizont fölé épp felemel-
kedő Nap vagy Hold, a belső térből nézve pedig 
a valamennyiünk fölé boruló kozmosz, a csilla-
gos ég attribútuma. A szimbólum erejét tovább 
gazdagítja, hogy – követve, leképezve a Nap 
mozgását – az univerzummal való kapcsola-
tot a látogató nem pusztán állóképként, hanem 
folyamatosan átélhető – bár talán nem tudato-
sodó – élményként élheti meg a belső térben.

A kiállítási pavilonok ebben a narratívában 
akár az egyes civilizációkat, kultúrákat is jelké-
pezhetik, melyek az egyetemességet jelképező 
kupola védelmében a központi tér kapcsol össze. 
Ugyanebben gondolatkörben maradva a víz, mint 
az épület belsejébe hatoló és azt körülölelő közeg, 
az emberiség éltető elemét is megtestesíti, hiszen 
a tengerek összekötik valamennyi civilizációnkat, 
kultúránkat. A tökéletes elemi geometriai formák-
ra (gömbszelet, hasáb) szorítkozó formaképzés is 
ilyen, az univerzalitást, szimbolizáló attributum.

(aflaj) remniszcenciái, átfogalmazásai is egyúttal. 
Az aflaj jelentése klasszikus arabban annyit tesz: 
részekre osztani – ezen ősi csatornarendszerek cél-
ja az értékes víz egyenletes és hatékony elosztá-
sa volt az összes lakó között . A víznek szánt sze-
rep a Louvre Abu Dhabi esetében azonban nem 
merül ki ebben az utalásban: A tenger állan-
dó mozgása, a hófehér falakon örökösen válto-
zó, bonyolult képlet szerint ismétlődő fényjátékot 
hoz létre. Ha mindezt hangokra próbálnám lefor-
dítani, alighanem monoton imamormoláshoz len-
ne hasonló, s talán joggal: a víz e sivatagos világ-
ban Allah adományaként tisztelt princípium.
Fentebb már utaltam a múzeum központi közleke-
dőterének soukra (arab piacra), bazárra, karaván-
szerájra, oázisra emlékeztető jellegére. Edward T. 




