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A szentendrei székhelyű KAZA Concrete meghívására néhány napot Budapesten töltött a világ kortárs építé-
szetének egyik nagyágyúja. A török születésű Aybars Asci tizennégy éven keresztül volt a New York-i Skidmore, 

Owings & Merrill LLP (SOM) vezető munkatársa, kurzusokat tart a City College of New Yorkon, a Cornell 
Universityn, a Pratt Institute-on, illetve a Northeastern Universityn. Az elmúlt években saját stúdióját – az 
Efficiency Lab for Architecture-t (ELA) – vezeti. Legismertebb munkája a kuvaiti Al-Hamra torony, aminek 
egyik vezető tervezője volt a SOM munkatársaként. Legutóbbi jelentősebb pályázati sikerét az ELA vezetője-

ként érte el a Lima Art Museum New Contemporary Art Wing tervével. Liquid Forms fantázianevű burkolatá-
val Aybars Asci és munkatársai megnyerték a Walker Zanger KAZA Design Competition tervezői pályázatát, így 

a hazánkba utazó építész a FUGA-ban tartott előadása előtt adott interjút lapunknak. 
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Octogon: Az előadásának, amit hamaro-
san a FUGA közönsége is hallhat, játéko-
san a Concrete Stories (az angol concrete szó 
magyarul konkrétra és betonra is fordítható) 
címet adta. De mi az ön személyes története? 
Párhuzamosan sok nemzetközi projekten dol-
gozik, hogy van ideje pályázatokra és hogyan 
választja ki, hogy melyiken érdemes elindul-
ni? Mi inspirálta a KAZA Concrete pályázata 
kapcsán?
Aybars Asci: Személyes szakmai történetem kez-
dete a gyerekkoromhoz kötődik. Édesapám kivite-
lezőként házakat épített, így túlzás nélkül állítha-
tom, hogy gyerekként a betonnal, ezzel a lenyűgöző 
anyaggal együtt nőttem fel. Építészként már a kez-
detek kezdetén szerettem betonnal dolgozni, szeret-
tem átélni az anyag poézisét. Az érdekelt, hogyan 
manifesztálódik az egyes projektekben. Építészként 
rengeteg lehetőséget kínál a beton, hiszen folyé-
kony állapotában lehet önteni, aztán halmazállapo-
tot vált, megszilárdul és felveszi a végső formáját. 
Emiatt, mint design alapanyag nagyon költőinek 
találom. Nem feltétlenül kell nagy projekt ahhoz, 
hogy tervezőként kihívást jelentsen a betonnal tör-
ténő munka. Amikor erre a pályázatra készültünk, 
természetesen utánanéztünk a KAZA cégnek, ami 
meglátásunk szerint egy csodálatos, designra fóku-
száló vállalkozás. Ezért és a beton szeretete miatt 
döntöttünk úgy, hogy elindulunk a pályázaton.

Rengeteg pályázattal találkozhattak már. 
Milyen alapon válogatnak? Mi a wow-effekt egy 
pályázatban, ami miatt fontosnak tartja, hogy 
elinduljon rajta?
Hadd emeljek ki egy dolgot a pályázatok fontos-
ságáról. Történetileg is nagy jelentőséggel bírnak 
a pályázatok az építész szakmában. Amikor létre-
hoztam a saját stúdiómat eldöntöttem, hogy éven-
te három pályázaton fogunk indulni, így lesz lehe-
tőségünk kifejteni a számunkra fontos ötleteket 
és mindig olyan pályázatokat keresünk, ame-
lyek kihívást jelentenek számunkra. Természe-
tesen ezekben az esetekben is fontos, hogy kik 
a bírálók, és a kiírásnak meg kell felelnie az időbe-
osztásunknak is. Ebben a konkrét esetben imád-
tuk az anyagot, a kiíró cég is nagyszerű, és épí-
tészként kihívást jelentett ipari formatervező 
szerepben dolgozni. Nagyon élveztem a lépték-
váltást. Néha az építészeti projektjeim befejezésé-
hez akár egy évtizedre is szükség van, ezzel szem-
ben ennek a burkolatnak a tervezése már néhány 
héttel a folyamat kezdete után kézzelfogható ered-
ményt hozott. A kihívásokat keressük tehát, de sok-
szor csak megérzés alapján választunk, és olyan 
pályázatokon indulunk, amiket vonzónak tartunk.

Ön szerint van kapcsolat a burkolatok, pontosabban 
az egyes burkolati elemek legfontosabb tulajdonsá-
ga, az ismétlődés és a magasházak tervezése között?

Valamilyen módon igen. Engem elkápráztat az 
ismétlődés. Építészként inspirál Steve Reich, vagy 
Philip Glass repetitív zenéje. Lenyűgöznek a zenei 
ismétlődés kombinációi, mintázatai. A magasházak 
tervei és az építészet egésze esetében az ismétlő-
dés kulcsfontosságú. Egy magasház alapsémá-
ja alapvetően az alaprajz ismétlődésében jön lét-
re. Egy ötvenemeletes ház esetében ötvenszeres 
az ismétlődés. Ezek a szintek aztán mutálódhat-
nak, de van olyan típusú ház is, ahol végig ugyan-
az a séma marad. Ez a fajta repetíció alapvető 
szerkesztési elv a magasházak esetében. A burko-
lati elemek, csempék elemeinek sorozata ugyan-
akkor a magasházak alapsémájához képest még-
is más végeredményhez vezet. Azt mondhatnám, 
hogy az ismétlődés máshogyan működik és a ket-
tő viselkedését egészben kell látnunk, hiszen vég-
eredményben mégsem ugyanaz a végpont egy 
ötvenemeletes ház esetében, mint ötven darab egy-
emeletes ház egymásra rakásakor. Számos szerke-
zeti, statikai, technikai eltérés van a kettő között.

Rudy Ricciotti beszélt arról egy előadásában, 
hogy a beton a legdemokratikusabb alapanyag 
az építészet történetében. Mivel mesterséges, 
szinte bárhol előállítható, míg egy kőház eseté-
ben jó minőségben bányászható kőre van szük-
ség, az acél, üveg előállításához pedig renge-
teg energia, magas technológia kell. Afrikában 

A BETON – EMIATT IS HÍVJUK LIQUID FORMS-NAK – 
SZEMÉLYES SZERETETEM TÁRGYA. AZ ÁTVÁLTOZÁSÁT 
AKARTUK ÜNNEPELNI, A BETON FOLYÉKONY EREDETÉT. 
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vagy a harmadik világ sok pontján a beton az 
egyetlen szóba jöhető alapanyag.
A beton azon tulajdonsága, hogy helyben el lehet 
készíteni helyi hozzávalókból, valóban sok lehető-
séget nyit meg. Mi is kísérleteztünk sokat a kompo-
nensekkel, szóval egyetértek ezzel a megállapítással. 

Mesélne röviden a KAZA-nak tervezett csem-
péje, a Liquid Forms kialakításáról?
Az anyag szeretetén kívül az ismétlődéssel való 
tudatos bánásmód volt a legfontosabb tervezé-
si elvünk. Az volt az állításunk, hogy a burko-
lat egyes elemeinek 1:5 arányúnak, tehát karcsú-
nak kell lennie, aminek különféle irányai vannak. 
Így lehet a legnagyobb különbséget elérni a lera-
kás során, így alakul ki egyfajta dinamika. A méret-
arány tehát kulcsfontosságú. Ezután a textúrát vizs-
gáltuk meg. A felszín kialakításában fontos volt, 
hogy aszimmetrikus egységek legyenek, amelyek 
révén még több forma hozható létre a különböző 
elrendezések alkalmával. Az volt a célom, hogy egy 
olyan ismétlődő mezőt alkossak, amelynek gene-
rálásakor egyetlen burkolati elem a lehető legna-
gyobb mennyiségű mintavariációt eredményezhe-
ti. Ennyit az ismétlésről. A beton – emiatt is hívjuk 
Liquid Forms-nak – személyes szeretetem tárgya. 
Az átváltozását akartuk ünnepelni, a beton folyé-
kony eredetét. Így formáltuk az illeszkedő széleket 
is, amik a folyékony anyag hullámzására utalnak, 

és olyanok, mint a barokk szobrokon a hullám-
zó textíliák szélei. A görbület és az illeszkedő szé-
lek szerintem nagyon fontos esztétikai kontrasz-
tot hoznak létre. Ez teszi a Liquid Forms-t annyira 
érdekessé a fény-árnyék váltakozást tekintve is.

Engedje meg, hogy a következő kérdéskörben 
egy számomra fontos témát érintsünk és visz-
szatérjünk kicsit a magasházakhoz. A fenséges 
Al-Hambra tornyot Kuwait ikonjaként emlege-
tik. A mostani magasházak ön szerint ugyan-
azzal a funkcióval bírnak, mint amiket például 
New Yorkban építettek közel száz évvel ezelőtt? 
A magasházak vajon kihagyhatatlan lépcső-
fokai egy nyugati metropolisz fejlődésének és 
modernizációjának?
Érdekes a kérdés időzítése, főképp azt figyelem-
be véve, hogy látjuk, mi történik épp most London-
ban. A magasházak története Chicagoból és New 
Yorkból indult a századforduló környékén, a tűzbiz-
tonsági intézkedések és liftek fejlődését kihasznál-
va. Leginkább sűrűséget, denzitást hoztak így létre 
ezekben a városi terekben. Ez a fajta sűrűség tet-
te lehetővé a metropolis működését, de van néhány 
magasház, amelynek más funkciója is van. Példá-
ul az Empire State Building, ami a nagy gazdasá-
gi világválság idején büszkén állt a maga nyolcvan 
emeletével, és a megújulás lehetőségét hirdette, már 
puszta létével is. Ez a fajta optimizmus nem hiszem, 

hogy figyelmen kívül hagyható. Ennek az a veszé-
lye ugyanakkor az, hogy amennyiben az épületek-
ről, mint tárgyakról szoborszerűségükben kezdünk 
el gondolkodni, nagyon felszínes területre lépünk.

Tehát a mai korra visszatérve: szükség van rájuk? 
Igen, amikor szükség van várossűrűségre akkor jó 
épülettípusok ennek elősegítésére, ugyanakkor nem 
önálló szobrok egy város szövetében, nem meríthe-
tik ki egy-egy város erőforrásait.

Sokkal holisztikusabban kell nézni ezt a kér-
dést várostervezési szempontból. Azt hiszem az 
Al-Hambra mindkettőt teljesítette: Kuwait tör-
ténelmének egy érdekes pillanatában büszkesé-
get, optimizmust jelentett a kuwaitiaknak és egy-
ben részévé vált egy mindent átfogó várostervezési 
stratégiának is. Persze nem pusztán ez a két aspek-
tus létezik, és nem csak az a város lehet progresz-
szív, amelyik százemeletes házakat épít. Ez egy 
nagyon felszínes megközelítés lenne. Minden város-
nak megvan a maga egyéni kulturális háttere. Lehet 
magasházakban is gondolkodni, de ezek nem pusz-
tán a mérnöki, építészi eszköztár eredményei. 

Al-Hambra tornyait magyar szemszögből is 
érdemes szóbahozni. A sivatag klímája és a táj 
képe is kérdéseket vethet fel egy magasház meg-
építése során. Budapestnek is nagyon sajá-
tos sziluettje van a budai hegyekkel és a sík-
sággal Pesten. Mi a tapasztalatod más hasonló 

helyzetben lévő városokkal? Lehetséges Buda-
pesten úgy magasházat építeni, hogy az kultu-
rálisan beágyazott legyen?
Nehéz kérdés. Először is azt mondanám, hogy 
Budapest gyönyörű város, különleges topográfiával 
megáldva. Ténylegesen egyedi. Az persze nem len-
ne jó hozzáállás, ha kvázi véletlenszerűen tornyo-
kat szúrnánk le akár Pesten akár Budán. Teljesen 
más kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e tornyok-
ra. Szerintem a jó megoldás a holisztikus megkö-
zelítés, hol van szükség Budapesten a legnagyobb 
sűrűségre? Például Párizsban sem a régi városköz-
pontban építették meg a magasházakat, hanem 
egy teljesen új területet jelöltek ki. Az egész város-
ra kiterjedő, átfogó tervezés kell, hogy megelőz-
zön egy ilyen döntést. Ezen a szinten tehát nem 
dobnám ki az ötletet. Azt nem tudom megmonda-
ni, hogy szüksége van-e a városnak magasházakra, 
csak azt, hogy biztosan szüksége van a kérdés 

megvitatására, és a várossziluett kérdését is meg 
kell vizsgálni. Aki pedig magasházat tervez, annak 
mérlegelnie kell, nehogy valami olyat vegyen el 
Budapesttől, ami ténylegesen egyedivé teszi. 

Egy új épület ugyanakkor új korszakot, új 
energiát, jövőbe vetett hitet, optimizmust is 
reprezentálhat. 
Egyetértek. Szerintem egy város, amelyik nosz-
talgiával tekint a múltjára, a lehető legrosszabbat 
teszi a történelmével. Utálom a nosztalgiát. Amint 
elkezdünk a nosztalgia szemszögéből nézni a tör-
ténelemre, elég rossz helyen találjuk magunkat. 
Azt a gondolatot érdemes egy városnak magáévá 
tennie, hogy a magasház, a megújulás, a moder-
nizáció témája mindenképpen megéri a vizsgáló-
dást, a vitát. Szót kell ejteni a helyszínről, a lépték-
ről, a méretről, az utóhatásról stb. Nem feltétlenül 
egyetlen progresszív út létezik. A magasházak 

a legalkalmasabb eszközök arra, hogy fenntart-
ható módon hozzanak létre urbanisztikai sűrűsé-
get. Ha például megnézzük Los Angelest, ott két-
emeletes házak sorakoznak, amíg a szem ellát 
– ez hatalmas környezetszennyezéssel jár. Nem 
lehet például jó tömegközlekedési hálót létrehoz-
ni, a város túl nagy felületen bolygatja meg a föld-
felszínt. New York egy betondzsungel, de így ren-
delkezik azzal a sűrűséggel, ami fenntarthatóvá 
teszi a várost személyekre lebontva. Az ilyen mér-
tékű sűrűség hoz létre például kulturális kapcso-
latokat. A kezdetek kezdetén ez a motiváció hívta 
életre a városokat. Én, mint tervező ezeket a prob-
lémákat mélyen szeretném megérteni, és nem 
a magasépületek tárgyias jellegénél szeretném meg-
ragadni. Ezeket nem, mint ikon, szimbólum kép-
zelem el – nem a monumentalitás vagy a kapitaliz-
mus szimbólumaiként. A lényeg a jó, holisztikus 
várostervezésben van, nem az épülettárgyakban.

SZERINTEM EGY VÁROS, AMELYIK NOSZTALGIÁVAL 
TEKINT A MÚLTJÁRA, A LEHETŐ LEGROSSZABBAT TESZI 
A TÖRTÉNELMÉVEL. UTÁLOM A NOSZTALGIÁT.


