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I dén tizedszer rendezi meg az epiteszfo- 
rum.hu a Média Építészeti Díját. A díjáta-
dónak új helyszín ad otthont, az Uránia 

Nemzeti Film Színház, november 27-én, 18 órá-
tól. Az építészek beérkezett pályaműveit nem-
zetközi szakmai előzsűri válogatja, majd a ma- 
gyar média és a szakmai zsűri értékeli. Ugyan- 
akkor a közönségnek is lehetősége van véle-
ményt nyilvánítani, a szavazás október 13-tól 
indul a www.epiteszforum.hu oldalon!
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AZ idén szingapúrban megrende-
zett World Architecture Festival 
keretében díjazták az év építé-

szeti fotósait is. 2014-ben a brit Nick Hufton és 
Al Crow, vagyis a Hufton+Crow Bakuban, Zaha 
Hadid épületéről, a Heydar Aliyev Központról 
készült sorozata nyerte meg a díjat épületfotó és 
enteriőrfotó kategóriában is. (mj)
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Stadion

A kilencvenes évek elején Londonban 
alapított KSS Group jelenleg a vi- 
lág egyik legmeghatározóbb irodája  

a sportberuházások terén. Legutóbbi munká-
juk Izraelben, Haifa külvárosában épült fel.  
Az UEFA 4-es kategóriájába tartozó, 30 820 férő-
helyes stadion 110 millió dollárba került (22 mil-
liárd forint), amiből 20 milliót a névadó szpon-
zor, az 1922-ben született, három éve meghalt 
izraeli üzletember adományozott a projektnek. 
A KSS haifai társtervezője a Mansfeld-Kehat 
Architects volt. Az épület sarkán lévő, békét 
szimbolizáló szobor a kínai Yu Yuan alkotása 
és eredetileg a pekingi olimpiai parkban állt. (mj)
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Gyász

Mióta húsz évvel ezelőtt egy francia 
divatlapban (!) először találkoztam 
Antti Lovag építészetével, nem tudok 

szabadulni ettől a regényes hangzású névtől. 
Talán ebben az alkotó halála kapcsán írt szö-
vegben sem hat kegyeletsértőnek, ha megírom, 
hogy a keresztnévvel mindig a tagadás értelmé-
ben, még a családnévvel a szó Don Quijote-i 
értelmében voltam képes csak megbirkózni. Idét-
len dolog, érzem én. Gyarló az ember. Itt van 
tehát ez a kissé titokzatos, álmodozó figura, aki-
nek életműve nem áll másból, mint a modern 
építészetet eluraló agresszorok, a derékszögek 
és egyenes vonalak elleni „szélmalomharc” 
zavarba ejtő illusztrációiból. Gömbökből, bubo-
rékokból, amik felszabadítják, természetessé 
teszik a belső tér áramlását, az emberi test moz-
gását a térben, a körbehordozott tekintet pász-
tázását, a végtagok lendülését, az élet kör- 
forgását. Antti Lovag építészete az isteni 
egyszerűséget kereste. Téralkotó eszközként  
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a természet legerősebb konstrukciójához, gömbhéjhoz tért vissza, amit 
egyetlen mérték jellemez, a szent rádiusz. A. Lovag szeptember végén, 
kilencvennégy éves korában halt meg. Életrajzi adatait, magyarságát, 
ekkor sokfelé megírták. Nem ismételném a wiki szócikket. Kevés háza 
épült meg, mert kevés építtető tudott megbirkózni szállóigévé vált mon-
dásával: „Én nem tudom, mihez fog hasonlítani, nem tudom, mikor lesz 
kész, és nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni.” Az Octogon magazin 
számára 2010-ben adott interjút, ahol Bán Dávid az alkotó filozófiai rend-
szeréről, a habitológiáról kérdezte az akkor kilencven éves mestert. „Ez  
a fogalom igazából semelyik nyelvben nem létezik. Számomra ez egy faj-
ta életmód. Nem egy leírható esztétikai vagy egzakt technikai fogalom, 
hanem sok minden összefoglalása. A szabad építkezés, a természettel való 
harmónia, az élővilág törvényeinek tiszteletben tartása, de közben az épí-
tészet dogmáinak elhagyása, valamint ilyesmiknek az összegzése. Az épí-
tészet maga nem érdekel, őrültségnek tartom. Tele van kötöttséggel, sza-
bállyal, természetellenes formával, a teret megerőszakoló egyenesekkel és 
síkokkal, mindez marhaság. Számomra az építkezés szabadsága a legfon-
tosabb, és talán ezzel jellemezném legjobban a habitológiát. (...) De ismét-
lem, a habitológia jóval több a puszta természetközeli építkezésnél” 
(2010/8-9). Az öreg mester halálhírével a közösségi hálón találkoztam elő-
ször, ahová a fiatal fotóművész, Filep Krisztina tett fel néhány felvételt. 
Júliusban jártak a Maison Gaudet szomszédságában található zöld bubo-
rékban, ahol Antti Lovag majd negyven éven keresztül lakott. Véletlenül 
jutottak be az épületbe, mindenféle előzetes egyeztetés nélkül, egyszerű-
en becsöngettek. A mesterről készült talán utolsó felvételek barátságot, köz-
vetlenséget és melegséget árasztanak. Legyen neki könnyű könnyű a föld. 

(mj)




