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Város a városban
Határok és határterületek

K e M e n e s i  z s u z s a n n a
Barbican Arts Center, London, 2019. IV. 6–7.

A városi terek esetében léteznek egyezményes 
határok, amelyeket egyszerűen tiszteletben tartunk 
– nem lépjük át azokat. Éppen úgy, ahogy az emberek 
személyes terébe sem hatolunk. A társadalmi 
együttlét során ezekben a terekben úgy közlekedünk, 
hogy távolságot tartunk egymástól is, és lehetőség 
szerint a közvetlen határterületektől is. 

A Birkbeck College, University of Londonon rendezett 
Somewhere in Between: Borders and Borderlands1 
(Valahol közötte: határok és határterületek) című 
konferenciát a London Centre for Interdisciplinary 
Research szervezte. Ott tartott előadásomban azzal 
foglalkoztam, hogy hogyan néz ki a határok építészete, 
hogyan feszülnek egymásnak szomszédos ingatlanok, 
utcák, hogyan érnek össze városok, országok, hiszen 
koronként és kultúránként különbözik a „Senkiföldje”. 
A határok építészeti ritkaságait vizsgáltam, hogy milyen 
figyelmet felhívó stílusjegyei vannak ezeknek. Az egyedi 
nemzeti karakter érvényesül már a határon, vagy ahhoz 
a centrumba kell érnünk? Mit szeretnénk hangsúlyozni: 
a határt vagy inkább a másságot, az eltérő karaktert? 
A várostervezés során milyen hangsúlyt kap a 
határvonal megtervezése, s egyáltalán tervezik-e, vagy 
folyamatosan alakul az agglomeráció folyamán? 

Ahol határ van, ott különbség, különbözőség van. 
Az egyik oldalát a sajátunknak tekintjük, védjük, a 
másikkal szemben fenntartásaink vannak, elvárás-
rendszert fogalmazunk meg vele szemben, amely 
ugyanakkor szabályok sora is, melyeket el kell sajátí-
tanunk. Egyaránt építkezünk tehát emocionálisan és 
a térben. Azt a tudáskészletet, amelyet elsajátítunk, 
az épület hivatott fenntartani és biztosítani az azonos 
populációhoz tartozóknak.

A londoni Barbican és építészeti foglalata 1954 és 
1982 között épült. Egyaránt áll privát és nyilvános 
terekből, város a városban. Az építészeti együttesbe 
beletartozik a templom, a London City Schools 
for Girls, a Guildhall School of Music and Drama, 
fitnesszterem, óvoda és játszótér, zöld terek és tavak, 
a Museum of London, a Barbican Arts Center, két 
galéria, három mozi, színházterem és az auditórium. 

A Barbicanban élni egyedi élmény: komplexitása teszi 
különlegessé. Könnyű feledni, hogy az üzleti negyed 
közepén van a tizenhárom hétemeletes háztömb. 
Magában foglal 2040 lakást, ahol mintegy hatezer 
ember él. A londoni városfal veszi körül, az óváros 
fala, amelynek eredete a középkorra nyúlik vissza. 
Beépítették a Barbicanba a St. Giles-templomot is, 
mely átélte a második világháborús bombázásokat. 
A tervezők Milánó, Verona és Berlin építészetét 
tanulmányozták, mielőtt feltérképezték az új 
technológiákat, és megépítették a City of Londont. 
Különlegessége, hogy a középkori, a klasszikus és a 
modern építészet együtt van jelen.

A koncepció előterében meghúzódó látvány a brutalizmus 
kultuszára utal, melynek az angol nyelvben az építészetet 
tekintve az „úgy, ahogyan van” a megfelelője. A maga 
természetességében, puritánságában látható az anyag, 
amelyből építkezik: nem fedik el, nincsenek takaróelemek 
beépítve. Jól látható természetes anyagszerűségében a 
beton felülete. Ugyanazt a betontömböt hat különféle 
mintával tesztelték. Az egyedi betonfelület egy olyan 
építési eljárásnak az eredménye, amelynek során az 
anyagot huszonegy nap száradás után kalapáccsal 
megmunkálják 1,25 cm mélységben, és további 0,6 cm 
mélységben finom munkálatokat végeznek rajta. A lakó-
negyed összesen 200 ezer négyzetméter betonfelület kézi 
megmunkálását igényelte. A művészeti központot úgy 
tervezték meg, hogy a talaj felszínéhez képest húsz méter 
mélyre helyezték el az épületet, a központ nagyobbik 
része a járdák és a pódium szintje alatt helyezkedik el. 
Az építészek egy hajó testéhez hasonlították a központot, 
ahol a hajótest nagy része a víz felszíne alatt van. 

A Barbican Conservatory konferenciáknak éppúgy helyet 
ad, mint esküvőknek, a nagyközönség számára pedig 
vasárnap és ünnepnapokon van nyitva. A komplexum 
három 43 emeletes toronyházat is magában foglal, 
melyeket Shakespeare-, Cromwell- és Lauderdale-
toronynak neveztek el az építészek. 

A Barbican Center megközelítőleg három évtized alatt 
épült meg 190 ezer köbméter talaj megmozgatásával, 
kitermelésével, az építkezés ezer munkavállalót 
foglalkoztatott. 1971-ben készült el a kétezer férőhelyes 
koncertteremmel, az ezerháromszáz férőhelyes 
színházzal, művészeti galériával és könyvtárral 
együtt. Az építészeket – akik az egyik legjelentősebb 
modernista építésziroda, a Chamberlin, Powell and Bon 
alapítói – a háború utáni Angliában, 1954-ben kérték 
fel, hogy készítsenek terveket a Barbicanhoz. 1955 és 
1959 között készítették el a terveket, amelyek a környék 
újratervezéséről szóltak. Először csak egy kis kiállítóteret 
javasoltak, mely azután művészeti központtá nőtte ki 
magát. 1959-ben jóváhagyták a lakónegyed terveit 
is, majd 1963-ban elkezdődött az építkezés, amely 
tizenkét évig tartott. Az épületek Európa legmagasabb 
toronyházainak számítottak a korban. Az építésziro-
dának már volt tapasztalata felhőkarcolók építésében, 
a Great Arthur House, amely jobbra látható Cromwell-
torony mögött, szintén az ő nevükhöz kapcsolódik, a 
legmagasabb lakóház volt Angliában 1957-ben. Mint a 
világ egyik vezető művészeti és konferenciaközpontja, a 
Barbican tudatában van, hogy a napi szinten bonyolított 
forgalma milyen kihatással van a környezetre, a helyi 
közösségre és gazdaságra, így igyekeznek szem előtt 
tartani azokat a szempontokat, amelyek a környezetvé-
delemhez kapcsolódnak. A Barbican város a városban.

Jegyzetek

 1 Az előadás 2019. április 6-án a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti 
Kollégiumának jóvoltából valósult meg.
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max coLson: A Barbican Shop, 2017 
A Barbican Művészeti Központ bejárata a Silk Street felől, 2017 
Üvegház a Barbican Művészeti Központban, 2017

max coLson: A Barbican Művészeti Galéria, 2017 
Tóparti terasz, 2017

pEtEr BLoomFiELD: A Barbican városrész, 1981. október

fo
tó

: M
ax

 C
ol

so
n

fo
tó

: M
ax

 C
ol

so
n

fo
tó

: M
ax

 C
ol

so
n

fo
tó

: P
et

er
 B

lo
om

fie
ld

fo
tó

: M
ax

 C
ol

so
n

fo
tó

: M
ax

 C
ol

so
n


