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A HELYSZÍN MÉRETEI, 

TÉRBELI SZERVEZŐDÉSE 

ÉS IPARI MŰEMLÉKEI 

EGYEDÜLÁLLÓ 

LEHETŐSÉGET KÍNÁLTAK

Van kedvenc projektje a korábbi munkái közül?

Nem tudnék egyet kiválasztani – mindegyik egyedi, és 

mindegyiket egyformán fontosnak tartom. És ez vonat-

kozik a budapesti projektünkre is. A legismertebb mun-

kánk talán a New York-i The High Line, mert annak 

világszerte nagy visszhangja van. A The High Line egy 

elavult, indusztriális infrastruktúra adaptív újrahasz-

nosítása, a magyar Közlekedési Múzeum pedig ipari 

műemlékek adaptív újrahasznosítása. Mindkét projekt 

célja a történelmi építmények megőrzése, és a kérdéses 

helyszínek felélesztése közösségi célokra. Irodánk legsi-

keresebb projektjei a közösség igényeit f igyelembe véve 

az egész társadalom számára készülnek.

Mi vezérelte önöket, amikor úgy döntöttek, hogy elin-

dulnak a pályázaton? Mi fogta meg önöket a helyszínben?

Budapest azonnal mély benyomást tett rám, olyan szép 

város, tele történelmi építményekkel és bámulatos épí-

tészettel. A helyszín óriási méretei, egyedi térbeli szer-

veződése és lenyűgöző ipari műemlékei egyedülál ló 

lehetőséget kínáltak arra, hogy hatással legyünk a város 

struktúrájára. Tervünkkel a történelmi helyszín szép-

ségét akartuk kiemelni, modern eszközökkel és kortárs 

építészeti gondolatokkal.

jelenítjük meg, hanem a látogatók összekapcsolásának, 

hálózatba szervezésének metaforájaként is használjuk 

azokat. A közlekedési múzeum tehát látásmódok, 

kultúrák és hagyományok csomópontjaként, 

szervezőjeként jelenik meg.

A kortárs muzeológia az állandó és az időszakos kiállí-

tások létrehozásakor a múzeumi élményre helyezi

a hangsúlyt, valamint az ismeretszerzés sokszínűségére 

építi fel a kiállítási koncepciókat. 

Hog yan segítik ezt az önök elképzelései?

A közlekedés mindig is az emberiség örök kíváncsisá-

gáról, és az egész világot behálózó együttműködésé-

ről szólt. Ezt a felfedező szel lemet akartuk közvetíteni 

a múzeummal. Úgy éreztük, a kiál lítási térnek dinami-

kusnak és folyton változónak kell lennie. Olyan múze-

umi elrendezést akartunk, amely kifejezetten átlátha-

tó, a tudás megszerzésének folyamatában viszont olyan 

pil lanatokat teremt, amikor a látogató lazíthat. Továb-

bá különféle lehetőségeket kívántunk létrehozni annak 

a bemutatására, hogy a közlekedési eszközök hogyan 

támogatták az emberek közötti érintkezést. Tágabb 

értelemben úgy gondoljuk, hogy a múzeum elsődle-

ges feladata, hogy segítse megértenünk a múlt és a jelen 

problémáit, azért, hogy ezáltal megalapozottabban 

dönthessünk hasonló problémák esetén jövőben.

A globális-lokális fogalmi mezőben hogyan tudná elhelyez-

ni az elképzeléseiket? A globális és lokális építészeti nyelv-

használat hogyan érvényesül a budapesti projekt során?

Célunk fenntartani a globális és a lokális egyensúlyát. 

Minden projektnél úgy indulunk el, hogy alaposan meg-

vizsgáljuk a helyszín adottságait és hagyományait. Ezt 

a módszert globális tapasztalataink és általában véve 

a globális irányzatok is alátámasztják. A budapesti Köz-

lekedési Múzeumnál a New York-i The High Line-nal 

kapcsolatos tapasztalatainkat vettük elő. Ott új módot 

alakítottunk ki az emberek és a város közlekedési inf-

rastruktúrája közötti interakcióra. Annak a munkának 

a tanulságait alkalmaztuk az új Közlekedési Múzeum 

területén található ipari műemlékek sajátosságaira, és 

ezt a mostani programnak megfelelő gépészeti technoló-

giával társítottuk.

Milyen technikai megoldásokat javasolnak az energiata-

karékosság és a fenntartható fejlődés érdekében?

Több stratégiát is javasoltunk, így a geotermikus és 

a napenergia felhasználásának integrálását, hogy a lehe-

tő legjobban leszorítsuk az energiafelhasználást. Úgy 

véljük, hogy egy autógyártással és kőolajtermékekkel 

foglalkozó múzeumban különösen jelentős szerepe van 

a fenntartható stratégiák hangsúlyozásának ahhoz, hogy 

felhívjuk a f igyelmet a természeti erőforrások végessé-

gére. Az volt a célunk, hogy felelőségteljesebb energia-

használatra oktassuk a látogatókat, nemcsak a kiál lítá-

sokkal, de magával az épülettel is.

Van kedvenc tárgya a budapesti gyűjteményben?

Mindegyik darab gyönyörű. Szeretem a mozdonyokat és 

vasúti kocsikat, de a kiállított buszok is nagyon megkapóak! 

Számos múzeumi projektben vettek és vesznek részt 

(Institute of Contemporar y Art, Boston, 2006; The 

Shed, New York, 2019; MoMA, New York, a Gensler 

irodával közösen, 2016), és világszerte készítettek 

múzeumi installációkat, többek között a New York-i 

The Metnek, a párizsi Cartier Alapítványnak. Összefog-

lalná, hog y múzeumi munkáik mely tapasztalatait hasz-

nálták fel inputként a budapesti pályázatnál? 

Valamennyi művészeti intézménnyel folytatott együtt-

működésünknek megvoltak a maga feltételei és kihí-

vásai. Közös a múzeumokban, hogy nagy mennyiségű 

pompás tárgyat kell raktározniuk, amelyek minden-

ki számára láthatatlanok egészen a kiál lított anyagok 

forgatásáig. A tipikusnak mondható, ál landóan válto-

zó összetételű és kiál lítású intézményekkel szemben 

a magyar Közlekedési Múzeumnak nagyon is konkrét 

gyűjteménye van. Magát a múzeumot alakítottuk

a műtárgyakat bemutató „vitrinné”: a tervünk megnyit-

ja a raktárakat és láthatóvá teszi a raktári gyűjteményt 

is a közönség számára. A raktárakban levő tárgyakat 

úgy rendezzük el, mint egy kiál lításon, sétálni lehet 

közöttük, hozzájuk lehet érni, ismerkedni lehet velük. 

A közlekedési eszközöket nemcsak mint műtárgyakat 
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