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Kínában két évtizede sorra épülnek a különle-
ges technológiára alapozott, látványos formájú 
kulturális intézmények. A legújabb vállalkozás 
a világ legnagyobb nagykereskedelmi árupiaca-
ként ismert Yiwu városának átfogó fejlesztési 
koncepciójához tartozik. A folyóparti város év-
századokon át a kereskedelméről volt híres. Az 
1700-as évektől már nagybani piacot működ-
tetett, és ezt a tevékenységet olyan sikeresen 
folytatta, hogy még a kulturális forradalom ide-
jén is meg tudta tartani. A kilencvenes évekre 
már Kína egyik leggazdagabb városa volt, ma 
több mint egymillióan lakják.

Yiwu 2018-tól komoly kulturális fejlesztési 
tervet dolgozott ki, amelynek egyik első állo-
mása a városi színház, a Yiwu Grand Theater 
tervezésére kiírt nemzetközi építészeti pályázat 
volt. A verseny 2019 nyarán zárult a Ma Yan-
song vezette, pekingi székhelyű MAD Architects 
győztes tervével. Már 2020-ban megkezdik az 
építkezést, ami egyben a Dongyang folyó part-
szakaszának rekultivációját is magában foglal-
ja. A rendkívül sűrűn lakott város számára a 
folyó öblében, a vízre telepített színház körül 
egy jókora területen dús vízparti növényzettel 

beültetett, kanyargós sétautakkal átszelt par-
kot nyitnak, ehhez a víz fölött autóút és három-
sávos gyalogút fog vezetni. Az öbölbe telepített, 
1600 férőhelyes nagyszínpadot, az 1200 fős 

közepes színháztermet és 2000 személy befo-
gadására alkalmas konferenciaközpontot ma-
gában foglaló színház a vízen ringó tradicioná-
lis kínai dzsunkának tűnik. A vitorlaszerű üveg 
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Formai bravúrok
Két különleges tervet mutatunk be, amelyek nemzetközi építészeti tervpályázatok győzteseként jelentős kulturális helyszí-
neknek fognak otthont adni. Az egyik egy folyóra telepített színház Kínában, a másik egy merész megoldású koncertterem 
a csehországi Ostravában, mindkettőt 2023-ra tervezik felépíteni.

  A Yiwu Grand Theater tervezett belső tere, mely a tervek szerint 2023-ra épül meg

  A Yiwu Grand Theater látványterve
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védőtetők egymásra boruló rétegei a 18–19. 
században használt kínai kereskedelmi hajókat 
idézik fel, de hagyományos építészeti elemekre, 
a kínai lakóházakon és templomokon gyakran 
megjelenő íves ereszformákra is emlékeztetnek. 
A könnyed, félig áttetsző üvegfelületek több 
rétegben, szabálytalan vonalakban fedik egy-
mást, mintha lebbenő selyemdarabok játékát 
látnánk.

A tetők alatt szintén védőréteggel bevont 
üvegfalak mögött nyílik fel a színház belseje, 
nyers fafelületekkel, széles mellvédű galériákkal. 
Az üvegfalak belülről teljes rálátást nyújtanak a 
környező parkra, és természetes fényt juttatnak 
a belső terekbe, de emellett az energiaellátásban 
is fontos szerepet kapnak: télen az üvegházha-
tás révén segítik az épület fűtését, nyáron pedig 
a „lebegő” védőtetők természetes szellőzőrend-
szerként működnek, a passzív szoláris design 
elvén alapuló tervezéssel kialakított felületek 
segítik a levegő cirkulációját a színház körül.

A színház körüli új közparkban egy amfite-
átrumot és egy hatalmas nyitott plázát is ki-
alakítanak, amely mélyen benyúlik a víztükör 
fölé, a növényzettel beültetett teraszok pedig 
egy szinttel feljebb nyújtanak kilátást, egyben 
nyugodt elvonulásra alkalmas, csendes környe-
zetet, ami az 1100 fő/km2 sűrűségű nagyváros-
ban páratlan élmény. Yiwu leendő színházával a 
város szeretne fölkerülni a világ kulturális szín-
tereinek térképére. A látványtervekből már ér-
zékelhető, hogy építészeti szenzációnak készül, 
hasonló ikonja lehet Kínának, mint Ausztráliá-
nak a sydney-i operaház.

A csehországi Ostrava városa a Janáček Fil-
harmóniai Zenekar új otthonának tervezésére 
írt ki nemzetközi pályázatot, amelyet az ame-
rikai Steven Holl és a prágai Architecture Acts 

közös pályaműve nyert meg. A kijelölt helyszín 
a Jaroslav Fragner által tervezett, 1961-ben el-
készült Cseh Kultúra Háza mögötti park volt. 
A nyertes építészcsapat a városi forgalom zaj-
terhelését úgy szűrte ki, hogy a koncerttermet 

a parkba telepítette, szorosan a meglévő épü-
let mögé, az íves vonalú, üvegfalú kétszintes 
főbejárati rész az épület túloldalán futó főút 
felé néz, és a kettőt egy karcsú „nyak” kapcsolja 
össze, átnyúlva a Kultúra Háza fölött. A terve-
zők szerint az épület formája olyan, mint „egy 
tökéletes akusztikus hangszeré, amely a szá-
mára készített tokban pihen”. A régi épületet 
egy részen szinte beborító kompozíció a zsűri 
szerint újraértelmezi a régi és az új kapcsolatát, 
drámai kontrasztot alkot a két épület kora, stí-
lusa között.

A vízcsepp formájú tömb külsejét cinklemez 
borítja. A bejárattól a koncertterem felé veze-
tő tágas aula mennyezetén négy, eltérő méretű 
üvegfelület nyílik, ezek juttatnak természetes 
fényt és az ég látványát a belső térbe. Az aula 
puritán, ugyanakkor nagyvonalú formálása, 
nyersbeton falai és juharfa padlózata azt az 
élményt keltik, mintha valóban egy hangszer-
ben sétálna a néző. A koncertterem 1300 fős 
közönséget fogad be, ritmikusan elrendezett 

akusztikus panelfalait a Nagata Acoustics ter-
vei szerint alakítják ki.

A terv egyértelműen ikonikus épületet ígér, 
amely jelentős lépés lehet Ostrava megújulásában.
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  A csehországi Ostravában épülő koncertterem ad otthont a Janáček Filharmóniai Zenekarnak 2023-ban


