
90 91

i n t e r j ú i n t e r j ú

Sz
öv

eg
 : 

U
JL

A
K

Y
-G

A
Z

D
A

G
 I

S
T

V
Á

N
  F

ot
ó:

 K
A

Z
A

  P
or

tr
ék

ép
: K

A
N

G
 S

U
N

K
O

O

Interjú KANG SUNKOO-val

Teret tervezni 
az immateriálisnak
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i n t e r j ú i n t e r j ú

A KAZA-val közös 
munka eredeti, szürke 
tervei a cég javaslatára 
megváltoztak

A díjnyertes burkolat 
rajta a Heimat (Haza) 
című esszé kezdetével

Milyen projekten dolgozik itt? Járt már korábban 
Magyarországon?

Először vagyok itt, sajnos kevés időm volt felfedezni 
Budapestet, holott nagyon kíváncsi vagyok. Tartot-
tunk egy meetinget a KAZA csapatával, de a közös 
projektünkről egyelőre nem árulhatok el részleteket, 
mindenesetre szükségem van hozzá a KAZA beton-
csempék gyártásában szerzett tapasztalatára. Kívül-
ről egy komoly tudással rendelkező, ambiciózus céget 
láttam, a mostani közös munka pedig igazolja ezeket 
a benyomásokat.

Dél-Koreában született, de már hatéves kora 
óta Németországban él. Hog yan formálta ez 
az identitását?
Az identitás nagyon személyes kérdés, amire nincs 
tiszta, egyértelmű válasz. Nagyon is emberi dolog 
a személyes identitást vizsgálni, de nem hinném, 
hogy statikus, pontosan meghatározható volna. 
A nemzeti identitást a kulturális fejlődés hozta magá-
val, az utóbbi időkig nem létezett, ezért – mivel nem 
eredendően része a természetünknek, hanem egy 
képződmény – nem hiszem, hogy bárki alapjaiban 
értené, és magamat sem tudnám feketén-fehéren 

meghatározni. Amióta Németországba költöztem 
éltem már Svájcban, az Egyesült Államokban, Kíná-
ban, Franciaországban és Ausztriában is, és mivel 
a szüleim jó ideje újra Koreában élnek, 
rendszeresen hazalátogatok.

Hogyan érintette meg az építészet?
Erősen hatottak rám a gyerekkori családi utazások, 
különösen miután Európába költöztünk a nyolcva-
nas évek elején. A szüleimet lelkesítette az utazás, 
ami Európában jóval szabadabb volt, mint Dél-Kore-
ában, amit az ázsiai kontinenstől elzár Észak-Korea. 
Ezért hát állandóan autóztunk Európában – ott-
hon még autónk sem volt, itt viszont apa kapott egy 
céges BMW-t, ami teljesen új érzés volt, Németor-
szág északi részéről pedig nagyon hamar el lehetett 
jutni Hollandiába, Belgiumba, Franciaországba. Szá-
mos műemléket, történelmi épületet láttunk, vára-
kat, kastélyokat, katedrálisokat, múzeumokat, és ez 
komoly hatást gyakorolt rám. Hivatásként viszont 
jóval később, a középiskola elvégzése után került elő. 
Művészetekkel akartam foglalkozni, elsősorban fes-
tészettel. A Düsseldorfi Művészeti Akadémián az 
egyik tanárom – egy építész lánya – adott egy kis épí-
tészeti feladatot, ami nagyon természetes és élvezetes 

volt a számomra. A tanárom meglepődött, és ő győ-
zött meg, hogy legyek építész, mert én úgy gondol-
tam, festőként nagyobb hatásom lehet, több ember-
hez juthat el, amit csinálok. Hát így kezdődött.

Még gyakornokként került kapcsolatba Aj Vej-vejjel 
(Ai Wei-Wei). Hogyan alakultak a közös munkáik?

2002-ben Bázelben, a Herzog & de Meuronnál gya-
kornokoskodtam, amikor Aj Vej-vej tanácsadóként 
kezdett dolgozni az iroda kínai projektjein. Szak-
mai kapcsolat nem volt köztünk vagy öt éven át, 
mígnem 2008-ban a feleségemmel kiléptünk 
a Herzog & de Meurontól, hogy önálló irodát ala-
pítsunk. Miután Aj Vej-vej hallott erről, meghívott 
bennünket Pekingbe, és együtt dolgoztunk néhány 
projekten. Egy kisebb szünet után, 2011-ben már 
Berlinben segítettem neki felépíteni az ottani stú-
dióját. Építészeti és művészeti projekteken is dol-
goztunk, sőt együtt tanítottunk a Berlini Művészeti 
Egyetemen egészen tavaly év végéig.

A tanárom győzött meg, 
hogy legyek építész,

 mert én úgy gondoltam, 
festőként nagyobb 

hatásom lehet
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Az interjú idején Kang még nem beszélhetett a KAZA-

val való munka részleteiről. Mint később kiderült, a Bel-

ügyminisztérium szűk körű pályázatára nyújtott be pad-

lóburkolat-tervet, amely nyert is. Kang Kurt Tucholsky 

Heimat (Haza) című esszéjét idézi a hexagonális rasz-

ter burkolaton, amelyet eredetileg a szürke különböző 

árnyalataiban képzelt el, ám a KAZA-val végül úgy dön-

töttek, legyen terrazzo, mert úgy láthatóvá válik a bur-

kolatok szép belseje is, karakteresebb a megjelenése, 

és gyártástechnológiai szempontból is célszerűbb.

Kang Sunkoo építész és 
művész, gyakornokoskodott 
a Herzog & de Meuronnál, 
rendszeresen dolgozott Aj 
Vej-vejjel. Az Octogon Szent-
endrén, a KAZA telephe-
lyén beszélgetett vele, többek 
között egy akkor még nem 
publikus közös munkáról.




