
16 17

Fotó: Iwan Baan

MAgyArok 
sencsenBen

Zobokiék építészeti  
sikere Kínában

Idén szeptember végén  

megnyílt a Hongkonggal határos,  

16 milliós Sencsenben a Nanshan  

Kulturális-, Sportközpont és  

Művészeti Múzeum. A közel 40 ezer 

négyzetméteres  

komplexum Zoboki Gábor és  

Demeter Nóra vezető tervezők  

és munkatársaik tervei alapján épült fel.
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régi történet, hogy a neves európai, 
angolszász-amerikai építészek szék-
helyeiket áttették a prosperáló arab-
félsziget és kína városaiba, részben 

új fejezetet nyitva ezzel a nyugati térfélen már 
erejét vesztett landmark-építészetnek. nem egy-
szerűen építészet zajlik ezeken a földrajzi terü-
leteken, hanem új nagyvárosok születnek, ezek 
között tarthatjuk számon Sencsent, elég csak 
abba belegondolnunk, hogy 40 évvel ezelőtt 
mindössze 20 ezer ember élt ott. a városokba 
áramlás üteme elképesztő arrafelé, ez a dina-
mizmus nyilván változatos léptékű létesítmé-
nyek megépítését igényli. e már-már szédítő 
metamorfózis színterére érkezett meg a két veze-
tő tervező, Zoboki Gábor és Demeter nóra, a 
város polgármesterével megesett 2007-es buda-
pesti találkozó után. a viziten ugyanis Liu úrra 
olyan nagy hatást tett a MűPá építészeti és tech-
nológiai színvonala, hogy először, mint belső-
építészeti tanácsadót kérte fel a magyar építé-
szeket a nanshan kulturális központ 
létrehozásához. alkotói megközelítésük miatt 
azonban szakértőkből hamarosan tervezők, 
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Kifinomult homlokzati felületalakítás

A Kulturális Központhoz uszoda és sportcsarnok csatlakozik, az együttest egy szabadtéri színpad és egy már meglévő könyvtár zárja

A 16 milliós metropoliszban emberközeli helyet sikerült létrehozni
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A nyitott lépcsőház sálszerű kialakítása már-már Zoboki-védjegy A tervezőknek sikerült meggyőzni a sencseni vezetőket, hogy a 3000 fős előadóterem helyett inkább1400 főre redukálják 

a nézőhely-számot – egy jóval komplexebb technológiai háttérrel

Sodró, nagyvonalú belsőépítészeti kialakítás 

majd az összes mérnöki tevékenységet is össze-
fogó generáltervezők lettek (a gépészet, épület-
villamosság, statika, környezettervezés szin-
tén magyar mérnökök érdeme). a Sencsen 
főterén felépült épületegyüttes centrumát  
a budapesti MűPához hasonló kulturális köz-
pont adja, mellette kortárs művészeti múzeum 
épült. ennek belsőépítészeti és homlokzati ter-
veit szintén a magyar iroda dolgozta ki, emel-
lett részt vett a kulturális intézményekhez csat-
lakozó uszoda és sportcsarnok kialakításában 
is (a kompozíciót egy szabadtéri színpad és egy 
már meglévő könyvtár zárja). 

a kulturális központ szintjeit átfogja a nagy 
belmagasságú előcsarnok, amelyben a kínai 
opera vörös és kék maszkjai fogadják a betérőt, 
a különböző szinteket hófehér szalagszerű lép-
csőfallal kísért nyitott lépcsőház köti össze. 
Több tízezer, egyedi alumíniumformából felépí-
tett, tetőket összefogó árnyékoló szerkezet hatá-
rozza meg az épületegyüttes összképét. belső 
terében építészeti és akusztikai bravúrt jelentett 
a süllyeszthető mennyezeti elemek megtervezé-
se, ezek segítségével és az előszínpad technoló-
giai gazdagságával többféle produkciót tud befo-
gadni ugyanaz a tér. a dinamikusan hullámzó 
karzatkialakítás és a vastag tömörfaburkolat 
pedig a terembe lépőknek egyedülálló vizuális 
élményt nyújt. komoly feladatot jelentett az épí-
tészek számára az épület környezettudatossá 
formálása, mert a kínai építészetben erre álta-
lában kevesebb hangsúlyt fektetnek. a fenntart-
hatóságot szolgálják az épület tetején elhelyezett 
napkollektorok, valamint annak felismerése, 
hogy azt a hatalmas energiát, ami az ilyen óriá-
si terek klimatizálásához kell, a töredékére lehet 
csökkenteni. a tervezők úgy vélik, a nanshan 
kulturális központ az egész magyar építész- és 
mérnöktársadalom elismerése. “benne van min-
den tudásunk a Műegyetemtől kodály Zoltánig.  
egyedisége, európaisága, léptéke és minősége 
hosszú évekig viszi jó hírünket Ázsiában is.” – 
vallja Zoboki Gábor.


