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Mint egy 
széljegyzet

Fondation Louis Vuitton, Párizs

Október második felében nyitotta meg  

kapuit Párizs új kortárs művészeti fellegvára, a Louis Vuitton Alapítvány székháza.  

A Párizs nyugati részén, a Bois de Boulogne-ban  

felépült székház évtizedes előkészítő munka után jöhetett létre. 

Az épület kétségtelenül uralja a lombos Bois de Boulogne területét (fotó:Iwan Baan)
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A divatház művészeti, kulturális és 
oktatási programjának állandó 
keretet biztosító alapítvány létreho-
zásának az ötlete már 1990-ben fel-

merült, ezekben az években döntöttek a hely-
színről és a tervező személye is elég egyér- 
telműnek tűnt azután, hogy Bernard Arnault,  
a divatház vezérigazgatója 2001-ben látogatást 
tett az akkor éppen teljes pompájában tündök-
lő bilbaói Guggenheim Múzeumban. Arnault 
lenyűgözőnek találta Frank Gehry múzeumát 
és azt vizionálta, hogy utópisztikusnak tűnő 
álmát az alapítvány megvalósításáról egy olyan 
erejű épülettel lehet beteljesíteni, amilyet csak-
is Gehry tud megalkotni. 

Az épület tervezése valójában már javában 
folyt, mire 2006-ban végül az alapítvány létre-
jött, az épület megvalósítása azonban még 
ezután is elhúzódott egészen 2014-ig. A Gehryre 
jellemző építészeti nyelvezet szinte minden esz-
közét felvonultató design talán leginkább egy 
óriási, díszletszerű üvegvitorlásra hasonlít. 
Gehry szerint egy állandó mozgásban lé- 
vő efemerális szerkezet a ház, amely játszik  

Szöveg
Építész

Matúz Melinda

Frank Gehry

Gehry „székház”-maketteiből kiállítást is rendeztek az épületben (© Gehry Partners LLP) 

A lebegő, vitorlaszerű szerkezet  
kapcsolódási pontjai (fotó: Iwan Baan)

Mint egy folyton mozgó szövet (fotó: Iwan Baan)

Makettfotó: Mazen Saggar 
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a körülötte lévő környezettel, a fényekkel és 
egyben elbűvöli szemlélőjét. Arnault szerint 
egy felettébb költséges szobor, amely nemcsak 
gyönyörködteti közönségét, de tökéletesen 
alkalmas arra is, hogy a louis Vuitton Alapít-
vány szándékait közvetítse a külvilág felé. Az 
épülettel az alapítvány határozott szándéka, 
hogy maradandó jelképévé váljék a kortárs 
művészeteknek és a divatház kultúráért tett 
erőfeszítéseinek. egy építészeti landmark, 
amely a műfaj kritériumainak megfelelően 
innovatív technológiákra épül, fizikai megje-
lenésében figyelemfelkeltő, megosztó, építésze-
ti arculata karakteres, ha úgy akarjuk egyedül-
álló. Az épület feltűnése Párizs térképén talán 
azért furcsállható mégis egy kicsit, mert idő-

közben a világ e részén az építészeti land-
markokhoz és nagy költségvetésű kulturális 
beruházásokhoz való viszonyulás meglehetősen 
átformálódott. A XX. század végéhez képest mos-
tanra tudni lehet, hogy az ilyen beruházásokba 
vetett hit és energiák nem minden esetben hoz-
zák meg eredményüket. De ez nem más talán, 
mint egy széljegyzet az elmúlt évtizedek épített 
környezetét meghatározóan formáló, kiváló 
Frank Gehry önbizalmának margójára. 

A 11 000 m2-es alapterületű épület 11 galé-
riát, egy 350 férőhelyes előadótermet, könyv-
tárat, kutatótereket és persze az alapítványhoz 
tartozó adminisztrációs irodákat foglalja 
magába. ideális esetben meggyőző példája lehet 
annak, hogyan lehet a kortárs művészetet és 
kultúrát fogyasztható módon minél szélesebb 
rétegekhez eljutatni.

Az üveghomlokzat előtti fa késő őszi fényben  
(Fotó: Louis-Marie Dauzat)

Fotó: Oliver Beer

Gerhard Richter képe a kiállítási térben.  
Az épülettel az alapítvány határozott szándéka,  
hogy maradandó jelképévé váljék a kortárs művészeteknek  
(fotó: Martin Argyroglo)

Merész tükröződések a mozgatható lamellák és a víz felületén (fotó: Iwan Baan)
A 11.000 m2-es alapterületű épület 11 galériát is magában foglal (fotó: Iwan Baan) 


