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Rem Koolhaas igazi világpolgár. 1944-ben Rotterdam-
ban született, négy évig Indonéziában járt a helyi isko-
lába. Volt újságíró, forgatókönyvíró, aztán érdeklõdése
az építészet felé fordult. Delirious New York címû könyve
új fényt vetett századunk feltornyosodó városgigászainak
példaképére. Miközben Európában egy jövõbeli építészet
konceptjeit tervezgették, a túlnépesedett városok valósága
alig tudatos akaratok delíriumos összekapaszkodásából
keletkezett. Koolhaast ez a könyv tette híressé. Egy továb-
bi munkájában is kifejtette, hogy a technikai városban,
amit a klasszikus racionalizmus csúcsának szoktak tekin-
teni, valami egészen más ölt alakot. Leírja a csoportszel-
lem-szerû erõket és intelligenciákat, melyek félretolva a
hagyományos európai esztétikai és tervezõi normákat
olyan integrációs és koordinációs teljesítményeket hoz-
nak, amelyek a korábbi, tudatos koordinációval nem le-
hetségesek. Azt javasolta, hogy a Bigness és a Generic
City fogalmait pozitív módon közelítsük meg. Azt az ide-
genkedést, amelyet Koolhaas gondolatai kiváltanak, töb-
ben úgy fogják fel, hogy az Piranesi börtönképeivel áll
összefüggésben, amelyeket Koolhaas példaképeinek tar-
tanak. Meg akartam tudni, valóban így áll-e a dolog.

Martin Barkhoff: Gyakran olvasni, hogy az inspiráció
egyik forrása az Ön számára Giovanni Piranesi az õ fan-
tasztikus börtönrajzaival. Ez legenda vagy valóság?

Rem Koolhaas: Nagyon érdekel a római városépíté-
szet. A harvardi professzori állásom keretében az utolsó
években egy-egy kutatási feladaton dolgoztunk a diákja-
immal. Az elsõ a  Kelettel foglalkozott. Azt a gyors válto-
zást tanulmányoztuk,  amellyel az új kínai óriásvárosok
keletkeznek. A második évben azt vizsgáltuk, hogy
Nyugaton milyen hatással van a kereskedelem gyõzelme
a mindennapi életre? Hogyan változik át a város a keres-
kedelem növekvõ uralmával. Aztán Afrikára irányítottuk
a figyelmünket, például olyan városokra, mint Lagos.
Hogy kehetséges, hogy ezek a városok mindig nõnek,
miközben az infrastruktúrájuk szétesik? Engem a növeke-

dés és szétesés összefüggése érdekel. A szétesésnek ösz-
tönzõ hatása van a növekedés számára. Negyedszerre a
régi Róma felé fordultunk. Hogy tudtak a rómaiak vi-
szonylag kevés pénzbôl fenntartani egy világvárost? A
rómaiaknak sikerült nagyon szerény eszközökkel csodá-
latraméltó nyilvánosságot megteremteniük. Ilyen viszony-
latban érdeklõdöm Piranesi iránt. Õ a római Fórumról
készített rekonstrukciós rajzokat, részben archeológiai
alapon, részben a saját fantáziájából merítve. Ismeri eze-
ket? Piranesi mint archeológus érdekel engem, a börtönök
nem érdekelnek.

Martin Barkhoff: Hogy éli át egy építmény szellemi
dimenzióját?

Rem Koolhaas: Minden, ami ma készül, kevésbé tûnik
bõbeszédûnek, mint a régi épületek. Forma és kifejezés
terén egyaránt elszegényedés van. Ez kínos probléma,
ami az egész építészetet érinti. A posztmodern és a de-
konstruktivizmus a maguk módján próbálják meg ezt az
állóvizet áthidalni. De a posztmodern esetében ez csak
szomorú bizonyítéka annak, hogy már sokminden elvesz-
tette a jelentését. A dekonstruktivizmus pedig az apokalip-
szist engedi szóhoz jutni, nem pedig valami konstruktívat.
Mindketten kitágították az építészet lehetõségeit és a meg-
oldást új utakon lehet keresni. A modernizmus számunkra
mérgezett örökség volt, egy utópikus éthosz és egy for-
mailag halott nyelv értelmében.

Martin Barkhoff: Honnan veszi a bátorságot és az
optimizmust, hogy rábízza magát a modern városokban
zajló drámai felépítõ és leromboló folyamatokra, hogy
lemerüljön a modern város perisztaltikájába?

Rem Koolhaas: Túlbecsülés a bátorság és az optimiz-
mus szavakat használni. Az én karakteremben, talán pon-
tosabban, a kényelemszeretetemben felismerek egy pola-
ritást. Bennem egy rész a meglévõt találja érdekesnek,
elfogadja a világot olyannak, amilyen és itt van a másik,
az építész, aki meg akarja változtatni a meglévõt. De nincs
bennem a narcisztikus kényszer, építészként mindent
megváltoztatni. Például nem tekintem saját munkám ma-
nifesztumának, ha az ázsiai városokat tanulmányozom és
leírom. Ezt az építész szerepemtõl függetlennek látom.
Csak megállapítom a valóságot. Ez nem az optimizmusnak
vagy a bátorságnak egy formája. Természetesen polemi-
kus vagyok a leírásaimban és irritál (Nyugaton) a konszen-
zus és a öntudatlan meghajlás a Nyugaton létezõ elõtt.
Ha ez ilyen mennyiségben létezik, akkor tudnunk kellene,
hogy miért létezik. Abban a megegyezésben, amiben az
emberiség 80 százaléka hibázik, én nem szeretnék osztoz-
ni vagy azt támogatni.

Martin Barkhoff: Milyen viszonya van a gravitációhoz?
Rem Koolhaas: Ez végülis valami tudattalan. A jogot

fenntartom magamnak, hogy ezt a területet tudat alatt tart-
hassam. Minden ami beburkol, nyomaszt, összeszorít. De
a gravitáció fenyegetésének ellen akarok állni. A tartószer-
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kezet a terv lelki mondanivalójának fontos eleme kell,
hogy legyen, hogy ezzel több szabadságot hódíthassak
meg. Minden a szabadságról szól, a gravitációtól való sza-
badságról.

Martin Barkhoff: Nem lehet a gravitációt szeretni is?
Rem Koolhaas: A bordeaux-i ház emlékmûve is a

gravitációnak. Folyamatos birkózás a nehézségi erõvel.
Bordeaux-ban sikerült a gravitációt két vállra fektetnem. De
az is nyilvánvalóvá válik, hogy milyen erõsen tartja magát.

Martin Barkhoff: Mi érdekli Steiner munkásságából?
Rem Koolhaas: Az antropozófiát régen ismerem. A

testvérem Waldorf-iskolába járt. Én magam sok
antropozófussal kötöttem ismeretséget. Az antropozófus
építészet mindig is lelkesített, a Goetheanumot már
azelõtt ismertem, hogy építész lettem volna. Amit
érdekesnek találok, az az, hogy volt bátorságuk nem
mindig a funkcionálisnak adni az utolsó szót, hanem a
pszichológiai mondanivalónak. A történelemben van egy
hullámmozgás. Bizonyos impulzusok jelentkeznek,
amelyek azután banálissá válnak; manapság a banalitás
túladagolását kell elszenvednünk. Emiatt különösen
fontos a másik oldal.

Martin Barkhoff: Van olyan steineri gondolat, ami
Önnek különösen fontos?

Rem Koolhaas: Inkább érzelmi rezonanciák: hogy
például nagyon sok betont használt, de ez mégsem néz
ki valami keménynek, inkább valami folyékonynak, ami
szilárd formát nyert. Én olyan kultúrából jövök, amelynek
jellemzõ szereplõje Mondrian, aki egyszerre volt matema-
tikus és misztikus is. Ebbõl következett számomra a von-
zódás Steinerhez  és egy különbségtétel.

Martin Barkhoff: Gondolja, hogy Steiner misztikus?
Rem Koolhaas: Nem, Steiner egyáltalán nem misztikus.
Martin Barkhoff: Hogy különbözteti meg a lelki di-

menziót a misztikától?
Rem Koolhaas: Nem kell, hogy bármi közük legyen

egymáshoz. Olyan világban élünk, ahol a derékszög az
alfa és az ómega. Steiner a derékszögbõl indul ki, hogy
valami egészen mást csináljon. Ez érdekes találkozás volt.

Martin Barkhoff: Kedveli Berlint?
Rem Koolhaas: Rendkívül szoros kapcsolatom volt

Berlinnel. 1969-ben kezdõdött, amikor elõször voltam a
városban. Egyetemistaként egy épületet kellett tanulmá-
nyoznunk. Mindenki más Görögországba ment, én a ber-
lini falhoz. A fal az építészet lényeges része. Fájdalmas
volt látni, hogy egy  falnak ilyen káros befolyása lehet.
Aztán pályázatokon vettem részt, a Nemzetközi Építészeti
Kiállításon (IBA) is. Ennek az volt a célja, hogy a várost
újra helyreállítsák. Már akkor megvolt az a gondolatom,
hogy a szétesés és a rombolás fontos része a város egész
életének. A város pusztulásával együtt kell élni, figyelem-
be kell venni és ennek megfelelõen kell dolgozni. Például
a város közepén inkább beépítetlenül kellene hagyni
egyes területeket, mintsem felépíteni a Serra-Eisenmann
emlékmûvet. Így ültem én a 90-es évek elején a Stimmann-
zsüriben, ahol kemény összeütközések zajlottak. Körül-
belül minden nyolc évben átéltem egy fontos epizódot
Berlin életében, ezért a város már mintegy harminc éve
meghatározó élmény számomra.

Martin Barkhoff: Egyedül érzi-e magát az építészek
körében az elmúlás iránti érzékével?

Rem Koolhaas: Igen, azt hiszem, hogy két szemre van
szükségünk ahhoz, hogy a valóságot teljes egészében
lássuk. Építészként egy szemünket használjuk, amivel azt
látjuk, hogy hol kell valamit csinálni. Mind csak változtatni
tudunk, és nem tudjuk úgy hagyni a dolgokat, ahogy van-
nak. Olyan progresszív módon vagyunk programozva,
hogy nem tudjuk elviselni, hogy ne csináljunk valamit.
(Legutolsó Lausanne-i mûegyetemi elõadásán Luigi
Snozzi, svájci építész megkérdezte a teremben ülõ diáko-
kat, mire gondolnak, ha séta közben váratlanul egy óriási
fa bukkan fel elõttük. Olyan dús levelû, hatalmas fa, ami-
lyet még soha nem láttak. Az egyik hallgató az ágak közül
leszûrõdõ madárcsiripelésre gondolt, a másik a fény játé-
kára az ágak között. Volt, aki a széndioxidot oxigénné
alakító klorofillt említette, megint más a levegõ szennye-
zettségét. Többen szerettek volna elüldögélni a fa árnyé-
kában. Snozzi azt mondta, hogy aki nem arra gondol,
mennyi jó gerenda és deszka kerülne ki ebbõl a hatalmas
fából, az jobb, ha nem megy építésznek. – a fordító, Gerle
Ákos megjegyzése saját élménye alapján) Ez nagy kár. A
másik szemünkkel azt látjuk, hogy mi van. Én mindkettõt
használni akarom. Emiatt megyek Afrikába, feldolgozni,
hogy ott mi történik. Van egy megérzésem, hogy más is
történik, mint csak az elnyomorodás. Esetleg egy év múlva
már pontosabban tudom, hogy mi.
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