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20 év után szükségessé vált a belsõépítészeti megoldások átgondolása, a belépõ tér újraértelmezése

Egy épülEt bElsõ átalakítása mindig kEttõs fEladatot fogalmaz mEg a tErvEzõ számára: 

részint az architEktúra sajátosságai fokozottabban érvényEsülnEk, mEghatározott já-

téktérbEn kEll mozogni, viszont a játék szabályainak mEgkrEálása az alkotó fEladata.  

EgyszErrE a kötöttség és a szabadság mEgélésénEk mámoros kánonja. 

Szöveg 
Kovács Péter
Építész: 
LAB5 
architects
Fotó: 
Bujnovszky 
Tamás

az eMke irodaház belso átalakításairól

Erzsébetváros szívében, a blaha lujza téren 
található EmkE eredetileg századfordulós 
épülete a kávéházi kultúra fontos szimbóluma 
volt. 1945-ös kiégése, majd az ’56-os forra-
dalom közben keletkezett pusztítások a klasz-
szikus szerkezetet teljesen megsemmisítik.  
a rendszerváltást követõen készül el a homlok-
zat jelenleg is látható, alapvetõen üvegdo-
minanciára épülõ lekerekített formavilágot 
megjelenítõ tömegkezelése, amellyel az iroda 

az egyik elsõ példája lesz a nyugati irodaház-
építészetnek. 20 év után viszont szükségessé 
válik a belsõépítészeti megoldások átgondo-
lása, illetve a belépõ tér újraértelmezése. 

a lab5 architects alkotói (Erdélyi lin-
da, dobos andrás, korényi balázs, gás-
pár virág anna) kapják a feladatot, hogy 
ezt az újragondolást megvalósítsák. már 
maga a kiindulópont is rendkívül aláza-
tos tervezõi magatartást tükröz azzal, hogy 

a tervezõk az anyaghasználati jellegzetes-
ségeket nem kívánják gyökeresen megvál-
toztatni, hanem továbbra is az összefüggõ 
üvegfelületekben gondolkodnak, ez jele-
nik meg a liftek üvegszerkezetében is. meg-
történik az eredetileg a sarkon található 
fõbejárat újrapozícionálása, amely által a lá- 
togató részint közvetlenebb hozzáférést  
kap a nyitott belsõ térhez, részint pedig az 
információs pult és beléptetõ kapu helyzete  
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Vezetõ tervezõk:   
Erdélyi Linda, Dobos András, 
Korényi Balázs, Gáspár Virág 
Anna (LAB5 architects)
További építészek:  
Debreczeni András, Koós Marian-
na (s.m.all design), Lukács Eszter, 
Perge Diana, Szegedi Zoltán, 
Sztojka Gábor (s.m.all design), 
Tóth Tamás, Vámos Zoltán
Üvegszobrász konzulens: 
Ábel Tamás (MOME)
Tájépítészet: 
Táj-Consult | Karádi Gábor, 
Karádi Kata
Eredeti építészek (1992-1994) 
Kézdi Miklós, Kruppa István

A gazdag zöldfelületek látványa legalább pillanatokra kiszakítja a dolgozókat, látogatókat a technicizált közegbõl

A tervezõk a korábbi anyaghasználati jellegzetességeken nem kívántak gyökeresen változtatni

Újrapozícionált a fõbejárat, így a látogató közvetlenebb hozzáférést kap a nyitott belsõ térhez és az információs pult és beléptetõ kapu helyzete is javul

szintén javul, hiszen a különbözõ irány-
ból érkezõk (utcafront, parkoló) egy cso-
mópontba organizálódnak, áttekinthetõbb 
szisztémát hozva így létre. 

a nagyforgalmú városi környezet különö-
sen fontossá teszi a zöldfelületek kialakítá-
sának igényét, amely legalább pillanatokra 
kiszakít a technicizált közegbõl. Ezen törek-
vés tettenérhetõ mind a növényvilág hang-
súlyosabb alkalmazásában, mind pedig  
a transzformált növényi motivika használatá-
ban, valamint a vízstruktúrájú hullámzó üveg-
felületekben. Ezen változtatások segítségé-
vel egy olyan irodabelsõ jön létre, amely az 
élhetõbb környezetet, a humánusabb szem-
léletmódot, és a természetközeli harmónia 
igényét hivatott megvalósítani.
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