
Banyan tér. Így nevezte el a Mecanoo Tajvan második
legnagyobb városa, Kaosung új Mûvészeti Központját
(Weiwuying) ami négy színpadot köt össze egyetlen ha-
talmas épületegyüttesben. Az elnevezés önmagában nem
szokatlan, hiszen a banyan egy õshonos fa a szigetor-
szágban, amely hatalmas lombkoronájáról és lélegzõ, a
lombokból gyakran a földig ereszkedõ gyökereirõl is-

mert. A banyan fák különleges gyökérrendszere a helyi
klímát ismerve nem is kívülrõl, hanem a lombkorona
alól szemlélve érdekes igazán. A hárommillió lakosú
Kaosung Dubajjal van egy szélességi körön, így nemcsak
a páratartalom, hanem a napsütéses órák száma is ma-
gas. A trópusi éghajlaton nemcsak célszerû, hanem gya-
korlatilag elengedhetetlen az árnyékolás. Fontos ugyan-
akkor a napfény erõssége is, mivel a magas páratartalom
miatt a közvetlen és visszaverõdõ napfény mellett az ún.
szórt (diffúz) fénynek is nagy hatása van. Kaosungban
ez a hatás különösen jelentõs, és a szórt fény még akkor
is erõs megvilágítást ad, amikor a nap már nem is lát-
szik. Ezekben a „szürke órákban” feléled a város, és
megnyitnak az éjszakai piacok. Napközben csak a
banyan fák többrétegû lombkoronája árnyékol igazán.
Ennek fényében persze nem meglepõ, hogy az õshonos
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„Weiwuying a Mecanoo legambiciózusabb épülete: filozófiánk
minden kulcselemét megtestesíti. A helyi banyan* (banjan) fák
szépsége és ikonikus levéltakarója ihlette a hatalmas, különleges
burkolatból és tetõbõl álló, hullámzó szerkezetet, amely alatt
nagyvonalú, nyitott terek áramolhatnak.” [1]
F R A N C I N E H O U B E N ,  M E C A N O O

*Az angol banyan magyar fordítása fügefa,

viszont az angol elnevezés egy speciális fü-

gefafajra utal, ami megjelenésében teljesen

különbözik a többitõl, és ennek megfelelõen

az angol és helyi terminológiában is külön

nevet kapott. A pontosság érdekében ezt az

elvet megtartottuk, és a fügefa gyûjtõnév

helyett az eredeti banyan elnevezést hasz-

náltuk.

Távlati kép. Az épülettel együtt új

városi parkot is kialakítottak a régi

katonai bázis helyén
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fa kulcsszerepet tölt be Tajvan kultúrájában, és egyben
az új Mûvészeti Központ fõ terét is inspirálta. Az építé-
szeti koncepció érdekessége valójában nem is ebben rej-
lik, hanem abban, hogy a központi nyitott köztér az épü-
let belsejében helyezkedik el.

Nem a Mecanoo iroda az elsõ, ami a szigetország
nagyvárosainak sajátos térszerkezeteibõl merít ihletet.
Tajvan kaotikus városszöveteinek érdekessége, hogy a
köz- és magánterek nem határolódnak el, hanem nap-
szakoktól függõen átrendezõdnek. Az épületek határai
ennek megfelelõen csak jogi értelemben érvényesülnek.
A hagyományos tajvani városi ház például jellemzõen 2-
4 szintes: a privát lakótereket az emeleten rendezik be,
míg a földszintet napszaktól függõen üzletként vagy la-
kótérként használják. A földszint és a köztér kapcsolatát
az is erõsíti, hogy gyakran a telekhatárok sem érvénye-
sülnek, és elõfordul, hogy a járdákhoz is a szomszédos
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M e c a n o o  

Távlati kép a szabadtéri színpaddal.

A kép mutatja az épület három fõ

szintjét: bejárat (és adminisztráció),

nyitott Banyan tér (és színpadok) és

emelet

Koncepció: a Banyan tér az épület fõ

egységei köré rendezõdik. A tér

feletti tetõ ezeket az egységeket

kapcsolja össze egy fõ tömegbe
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földszinti terek burkolatát használják, olykor épületré-
szekkel is elfoglalva a közterületet. A tipikus tajvani ut-
cakép gyakran az illegális területfoglalás széles tárházát
sorakoztatja fel, ahol az épület lehetõség szerint minden
irányban (a köztér, a szomszéd és az ég felé) terjeszke-
dik. A földszinten elfoglalt területek egyes napszakokban
az épület funkciójának szerves részévé válnak, így a köz-
és magánterület sajátos átfedésbe kerül. A végeredmény
egy sajátos térforma, ami nem definiálható köz- vagy

magánterületként, viszont jogi értelemben részben ma-
gán- és részben pedig közterületen helyezkedik el.

Ez a sajátos térhatás ihletett meg két további sztárépí-
tészt, akik Tajvan két másik nagyvárosában (Tajcsung-
ban és Tajpejben) terveztek kulturális épületeket. Toyo
Ito Tajcsung Operaháza [2] például az épület teljes föld-
szintjét egy aulaként alakította ki, így a járókelõ keresz-
tülsétálhat az épületen. Az épület a nap jelentõs részé-
ben nyitva áll, és valóban köztérként mûködik: kiállítá-
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Látkép a színpad felõl. Az épületet körülvevõ park a város

életének fontos részévé vált

Robbantott ábra és tetõdiagram: 

a tetõszerkezet formálása és

anyaghasználata az építészeti kon-

cepció meghatározó eleme
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Alaprajz, a Banyan tér szintje. A hét különálló egységet a tér (és felette a tetõ) kapcsolja össze

Éjszakai látkép. Az európai szoká-

sokkal ellentétben a trópusi

Kaoshiungban a város éjszaka is

aktiv, ez alól pedig a parkok sem

kivételek. A Banyan tér megal-

kotásánál ezért az esti hangulat is

fontos szempont volt
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soknak, éttermeknek és üzleteknek ad otthont, így a vá-
ros egyik fontos találkozási pontja. Az épületet körülve-
võ tér és a földszint burkolata megegyezik, és a külsõ
térben kialakított vízfelületek a belsõben is folytatódnak,
létrehozva a már ismert köztes tér jelleget. Rem Kool-
haas hasonló elvet követve tervezte meg a tajpeji Elõ-
adómûvészetek Központját. Az épületbe foglalt köztér itt
egy külsõ utca meghosszabbításaként jelenik meg. A
koncepció a portói Zeneház (Casa da Música) épületét
idézi, [3] ám az itteni épület nem egy térhez, hanem
egy régi utcához kapcsolódik, amit a város legjelentõ-
sebb éjszakai piaca foglal el. A példákból is jól látszik,
hogy a közterek és épületek áthatása nem egy légbõl ka-
pott építészeti kísérlet eredménye, hanem a tajvani vá-
rosszövet és életstílus tudatos vizsgálatából ered.

Ellentétben a másik két példával, Weiwuying nem a
városban, hanem egy nagy parkban épült, így bõven volt
hely zöldterület kialakítására. Ennek megfelelõen a bel-
sõ köztér nem közvetlenül a városszövethez kapcsolódik,
hanem önmagában áll a zöldfelületben. Az ellentét felol-
dását az építészek az épület méreteiben próbálták meg-
oldani. Az épület valóban grandiózus: a 160×225 méte-
res komplexumot már valóban nehéz egy épületként ér-
telmezni. Az alaprajzi elrendezés így hét önálló egység-
ként jelenik: a négy színpad (2 260 férõhelyes opera, 
2 000 fõs koncertterem, 1 094-1 250 fõs multifunkcio-
nális színházterem, 470 fõs elõadóterem), a foyer és a

bejárat egymástól elkülönülve egy közös tetõ alá rende-
zõdnek, a hetedik egységet pedig a tetõ lehajlásával ki-
alakított szabadtéri színpad adja. Az egységek között ki-
alakított tér az épület áramló köztere, aminek térhatását
a padló és a tetõ hullámzása erõsíti. Az épületrészek a
föld- és tetõszinteken is összekapcsolódnak, így a köztér
és az épület belsõ világa egymástól függetlenül mûköd-
het.

Egy ekkora épület felületeinek építészeti kezelése és
anyaghasználata különös kihívást jelent, különös tekin-
tettel arra, hogy a teljes épületet azonos burkolattal lát-
ták el. Ebben a feladatban Kaosung hajóépítészeti ha-
gyománya volt az építészek segítségére: a város ugyanis
nemcsak Tajvan legforgalmasabb kikötõjével, hanem a
legnagyobb hajógyártó központjával is rendelkezik. Ez
az adottság Renzo Pianót is megihlette, amikor metróál-
lomást tervezett a városban. Az épület egy nagyvonalú
fehér tetõvel épült, ami karcsú pilléreken felhõként le-
beg az állomás kijárata felett. Az acélburkolattal fedett
nagy tömeg szerelésekor a hajóépítésben megszokott
részletekkel és technikával dolgoztak. A megoldás érde-
kessége az volt, hogy az építész tudatosan dolgozott a
rendelkezésre álló léptékkel, valamint a tetõ és a szem-
lélõ közötti távolsággal. Kihasználva azt a lehetõséget,
hogy a lebegõ tetõt közvetlen közelrõl nem lehet meg-
szemlélni, az olasz építész a részletezettséget és az acél
megmunkálását csak olyan léptékig kontrollálta, ameny-
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nyire ez az adott perspektívákból indokolt volt. A
Weiwuying épület nagy felületeinek megtervezésekor
ugyanígy a hajóépítészetre jellemzõ pontosság és elna-
gyolt részletezettség érvényesült. Ez az épület esetében
azt jelenti, hogy a tervezéskor és építéskor is a pontossá-
gon volt a hangsúly a kidolgozott részletek rovására.
Mindez megfelelt az épület léptékének és a köztér ka-
rakterének is. Különös hasonlóság jelenik meg itt Kengo
Kuma Nagaoka Városházával, ahol a belsõ közteret szin-
tén a léptékkel arányos elnagyolt részletekkel alakították
ki. [4] A Mecanoo esetében ez teljesen tudatos szándék
volt, hiszen az épület koncepcióját egy „partra vetett ha-
jó” képzete inspirálta. [5] A tervezõk célja nem egy ele-
gáns és részletesen kidolgozott burkolat, hanem a hajó-
építésben megszokott robosztus és ellenálló felületek ki-
alakítása volt.

Ugyanez a hatás érzõdik az építészeti koncepció má-
sik elemében, ami az épületrészek összekapcsolódását a

banyan erdõkhöz hasonlítja. A hasonlat nem véletlen,
hiszen a banyan fák karakteres, szerteágazó gyökérzete
és összekapcsolódó lomkoronája valóban egy egységes,
hullámzó tömegben kapcsolódik össze. Ennek megfelelõ-
en a Weiwuying színház nagy teteje is új értelmezést
nyer egy egyszerû színpadi dobozokat magában foglaló
tömeghez képest: egy erdõt teremt Kaosung parkjában,
aminek térszemlélete és térhatása a tajvani hagyomá-
nyokban és városszerkezetben gyökerezik.

Gutai Mátyás
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