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Jelentős kritikai visszhang és fanyalgás után, 
tulajdonképpen sokak számára meggyőző 
eredmény született a „világ legnagyobb” épí-

tészeti pályázatán: az 1715 pályaművet felvonul-
tató Guggenheim Museum Helsinkin. Miután 
tavaly októberben kiderült, hogy a pályaművek 
száma minden korábbi rekordot megdöntött, 
felfokozottá vált az építészet iránt érdeklődők 
figyelme a téma iránt. Egymás után indultak 
olyan blogok, amik a nyilvánosságra hozott, 
anonim pályaművek közül az extrémeket, cso-
dabogarakat ekézték, a szerzőket tippelgették. 
Ráadásul az idén áprilisban kihirdetett hat dön-
tős koncepciót általános értetlenség fogadta, 
mert azok között sem nagynevű iroda terve, sem 
igazán emlékezetes momentum nem volt. Noha 
a város lakói és a városvezetés visszafogott 
kíváncsisággal szemlélte a történéseket, egyre 
több disszonáns hang keveredett a vélemények 
közé. Egyfajta hiúság projektként (vanity pro-
ject) kezdték emlegetni az új múzeum építését, 
ami drága és igazán nincs szüksége rá a skan-
dináv városnak.  Az előzetes becslések szerint 
130 millió dollárba (36 milliárd forintba) kerül 
majd az épület, míg Guggenheim licenc, a név-
használati jogok újabb 30 millió dollárt (8,3 mil-
liárd forintot) igényelnek. Pozitív fordulat 
ugyanakkor, hogy a végső győztes pályamű,  
a párizsi illetőségű Moreau Kusunoki iroda 
munkája rendkívül szimpatikus, visszafo-
gott, de ugyanakkor erős kisugárzású. 
Hiroko Kusunoki a tokiói Shibaura Institute 
of Technologyn tanult, majd Shigeru Ban stú- 
diójában kapott munkát. Nicolas Moreau 
miután a párizsi Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris-Belleville-ben ledip-
lomázott, a japán SANAA és a Kengo Kuma 
műtermében ért sikeres építésszé. A japán 
hatás érződik is a házon, aminek finoman 
kapcsolódó, sodródó épületrészei nagyszerű 
téri viszonyokat eredményeznek, miközben 
a toronyszerű rész rotundája egyfajta tiszte-
letadás Frank Lloyd Wright legendás New 
York-i Guggenheim épülete előtt.

Vége a mappák, nyomtatványtartó-csö-
vek, sőt pendrive-ok és háttértárak 
korának. A Nendo, a japán design 

jelenleg legfényesebb csillaga, az 1977-ben Tor-
ontóban született Oki Sato által 2002-ben ala-
pított stúdió, ami az utóbbi időben dolgozott az 
Axortól kezdve a Cappelliniig minden nagy 
márkának, és aki belsőépítészeti projektekben 
is kimagasló, most egy speciálisan építészeknek 
tervezett táskát alkotott a Tod’s számára.  
A különféle méretűre hajtható forma megbirkó-
zik az A3-as mérettől mindenféle tekercselt 
kiszerelésig, illetve a tervrajzokkal, vonalzók-
kal, filofaxokkal is. A lényeg azonban abban van, 
hogy akinek ilyen táskája van, azt sem a házior-
vossal, sem tarisznyás szociológussal, sem ügy-
véddel nem fogják összekeverni. 

L apzártánkkal egy időben érkezett a megrázó hír, hogy  
hetvenéves korában, hosszú betegség után elhunyt 
Bachman Zoltán, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 

Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, pedagógus, Pécs építésze-
tének és műemlékvédelmének meghatározó alakja. 1968-ban  
Diplomadíjjal végezte a BME építész karát, alapítója volt az épí-
tészkari hallgatók lapjának, a Bercsényi 28-30-nak. 1972-ben elvé-
gezte a Budapesti Műszaki Egyetem Műemlékvédelmi Szakmér-
nöki tagozatát, 1982-ben doktorátusát is az ipari műemlékvédelem 
témájában szerezte. A pécsi építészképzés, majd doktoriskola szer-
vezője, alapítója, vezetője.  Az utóbbi években legemlékezetesebb 
munkája a 2006-ra elkészült Cella Septichora helyreállítása, illet-
ve a látogatóközpont és a környező területek rendezése, ami  
a 2000-ben UNESCO világörökséggé nyilvánított pécsi ókeresz-
tény emlékeket mutatja be méltó módon. 2009-ben munkatársa-
ival megtervezte az ún. pécsi Science Building oktatási épületet, 
amit 2012-ben adtak át (OCTOGON 2012/8). Halála hatalmas 
veszteség, mély fájdalom. Nyugodjék békében!  

MJ

Úgy tűnik, tovább hevül az európai toronyház-építési láz. Miután 
2008-ban városképvédelmi okok miatt nem adták meg az enge-
délyt Párizs harmadik legmagasabb épületének felépítéséhez, azt 

gondolhatták sokan, hogy a francia főváros vezetése komolyan levonta  
a következtetéseket a közutálat tárgyát képező, 1973-ban átadott Tour 
Montparnasse (209 méter) kapcsán. Hiába érveltek a svájci Herzog & de 
Meuron iroda tervezői azzal, hogy elhelyezkedése okán a 180 méter magas 
Tour Triangle „szinte láthatatlan lesz” és nem veszélyezteti a 324 méter 
magas Eiffel-torony látképi dominanciáját, a város évekig hajthatatlan 
volt. A mostani ingatlanos konjunktúra és talán London magasház-
bummja hatására mégis elővehetik a 70 ezer négyzetméter irodaterületű, 
130 szobás hotellel, továbbá skybárral kiegészülő toronyház koncepció-
ját, ráadásul egy 2010-es jogszabály-módosítás lehetőséget ad a 36 méter-
nél magasabb párizsi házak felépítésére is, ami jogilag is zöld utat bizto-
sít a negyven év után legmagasabb párizsi ház felépítésének.

I dén október 18-ig látogatható London legkedveltebb időszaki építészeti alkotása, az immár tizen-
ötödik alkalommal felépített Serpentine Pavilion. A Julia Peyton-Jones és Hans-Ulrich Obrist 
igazgatása alatt futó projekt tervezési feladatait a spanyol SelgasCano iroda látta el, aminek veze-

tő tervezői José Selgas és Lucía Cano. A színes, kétrétegű ún. ETFE-fóliából felépült installáció, amit 
egyébként a Goldman Sachs szponzorált, vidám és teljes egészében újrahasznosítható.
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