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Ny ilván az lett volna meglepő, ha az Apple és a Facebook cégek új köz-
ponti irodaházának szétcincálása után éppen a Google keresőóriás 
Mountain View-i új központjának terveit hagyták volna szó nélkül  

a kritikusok. Noha a Bjarke Ingels vezette dán BIG és a Thomas Heatherwick irá-
nyította brit Heatherwick Studio munkáit gyakran övezte a múltban egyöntetű 
csodálat, a Google-székház kapcsán, egyes vélemények szerint, a Truman show 
című film díszletvilága valósul majd meg. Míg a tervezők rugalmasságot, 
természetközeliséget, levegőt, madárcsicsergést, nyitottságot és lendületet emle-
getnek, addig a kritikusok egy mindent behálózó, a természetes világ realitását 
virtualizáló épületszövedéket, egy monstrumot vizionálnak. Tény, hogy a North 
Bayshore-on épülő technológiai campus távolról sem nevezhető aprócskának, 
ráadásul minden olyan funkció megtalálható benne, ami a Google világában csak 
elképzelhető: kerékpárutak, múzeum, oktatási és irodai funkciók, üzletek, kávé-
zók, amelyek tulajdonképpen egy erdőre épülnek rá. Fizikai, anyagi kivetülése ez 
a ház mindannak, amit egy hatalmas, globális és mindennel kapcsolatban álló 
digitális hálózat önmagáról gondolni szeretne. The truth is out there. mj

A New York-i székhelyű, 2010-ben  
a Polshek Partnership kilenc veze- 
tője által alapított Ennead Architects 

LLP elnevezésű stúdió sanghaji fiókirodája nyer-
te meg nemrégiben a Shanghai Planetarium meg-
tervezésére kiírt pályázatot. A 2018-ban befe-
jezni tervezett beruházás egyik célja, hogy 
bővítse a Sanghaj Tudományos és Technológiai 
Múzeum (SSTM) kapacitását, illetve új lendü-
letet hozzon Lingang városrész fejlesztésének is. 
A nyertes épületkoncepció formanyelve mögött 
a planéta orbitális pályájú, vagyis keringő moz-
gása fedezhető fel, míg a három metaforikus 
„égitest”, – vagyis a kupolanyílás (oculus), a for-
dított (inverz) kupola, illetve égbolt (szféra) – 
olyan épületrészként funkcionál, amivel csilla-
gászati jelenségeket, fényhatásokat lehet 
modellezni, illusztrálni. Némelyikre vetítenek, 
némelyik a természetes fényt közvetít az épület-
be, egy másik pedig árnyékot vet, vagy a belső 
átriumokat szervezi. Az épület hasznos (össz.) 
alapterülete 38 ezer négyzetméter lesz. WW

Noha a FIFA egyes testületei folyamato-
san vizsgálódnak a Katar számára oda-
ígért 2022-es futball-világbajnokság 

körüli korrupciós esetekkel kapcsolatban, egy-
re inkább úgy tűnik, hogy a rendezési jogot végül 
mégsem veszik el a Perzsa-öböl parti emírség-
től. Ráadásul az idő múlásával egyre kisebb  
a valószínűsége annak, hogy leállítanak olyan 
nagyszabású építészeti vállalkozásokat, mint 
amilyen a vb központi stadionjának megépíté-
se. A Lusail Iconic Stadium építészeti pályá- 
zata ugyanis mostanában zárult le, amin Nor-
man Foster irodája diadalmaskodott, olyan 
neves indulókat a döntő körben legyőzve, mint 
amilyen a David Chipperfield Architects,  
a Mossessian & Partners, vagy a Mangera Yvars 
Architects. Ráadásul a Lusail városában, Dohá-
tól 15 kilométerre épülő nyolcvanezres aréna 
kivitelezésének irányítására és mérnöki felada-
tainak megvalósítására az ARUP irodával és  
a Populousszal is tárgyal a megbízó, amire már 
csak abból a szempontból is hihetetlen nagy 
szükség van, mivel ezeknek a világcégeknek lesz 
az a feladata, hogy a stadion játéktere semmifé-
le külső időjárási körülmény hatására se mele-
gedjen túl 26 Celsius-foknál, vagyis olyan árnyé-
koló és hővédő rendszereket fejlesszenek ki, 
amelyek megvédhetik a szurkolókat és a játéko-
sokat is a nyári nap hevétől. VB

K ét stockholmi városrész, a 96 hek- 
táros fejlesztési területtel rendelkező 
Hagastaden és Vasastan érintkezési 

pontjánál épülhet fel az a Haga Twist elnevezé-
sű multifunkcionális faépület, ami valódi közös-
ségi térként tud funkcionálni mindaddig, amíg 
2025-re az új városrész teljesen el nem készül.  
A pályázaton kiválasztott tervet a Belatchew 
Arkitekter stúdió tervezői jegyzik. A zsűri érté-
kelésében kiemelte, hogy az épület DNS-ként csa-
varodó formája egyértelmű utalás a természettu-
dományra, vagyis erős szimbolikus értékkel bír. 
Kifejezi a városi politikusok és szakemberek azon 
elképzelését, hogy az új városrész a tudomány és 
technikai innováció fellegvára legyen. mj
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