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    Zárt, ugyanakkor 
fel-felnyíló formai világ 
jellemzi Houston új 
művészeti centrumát.
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A HOUSTONBAN MEGNYÍLT 

TR ANSART TER EI KÜLÖNFÉLE KR E-

ATÍV TEVÉKENYSÉGEK, KIÁLLÍTÁ-

SOK ÉS PERFOR MANSZOK SZÁMÁR A 

NYÚJT IDEÁLIS PLATFOR MOT, ÉS 

A SCHAUM-SHIEH ÉPÍTÉSZPÁROS TER-

VEI ALAPJÁN R EALIZÁLT HÁZ MEG-

FOR MÁLÁSÁVAL MAGA IS A MŰVÉSZE-

TEKRŐL SZÓLÓ DISKURZUSBA KÍVÁN 

JELENTŐSEN BEKAPCSOLÓDNI.

A telken két, szorosan egymás mel lett 
ál ló épület található, melyek közül 
a sötét, sávozott homlokzatú, mint-

egy mel léképület, fotóstúdióként üzemel, míg 
a másik, a letisztultságával kitűnő, akár egy 
szakrális épület hatását keltő, múzeumi funk-
ciót el látó ház éppen történetünk főszereplő-
je. Ez utóbbi főépület tömege nagyon emlé-
keztet egy grandiózus szobrászati alkotásra, 
hiszen a homlokzat eltérő formájú és mére-
tű panelekből ál l, melyek i l lesztéseinél kisebb 
rések fedezhetők fel. A panelelemek sarka-
it lekerekítették, így egyfajta tektonikus 
karakterű homlokzat született annak el le-
nére, hogy egyébként síkban tartott hom-
lokzatról beszélünk. A dinamizáláson túl 
a rések azt a célt szolgálják, hogy a belső terek 
csak részben, irányított módon engedjék be 
a napfényt, ez ideális a kiál l ítási funkcióra; 

a látványos – kiváló szigetelésű – struktú-
ra egyébként vastag faelemekből ál l, így e 
technika, a látvány a tradicionális hol land 
istál lóépítészetet juttathatja eszünkbe. Az 
épületben 3000 négyzetméteren több kiál l í-
tótér, valamint egy könyvtár, i l letve külön-
féle, vegyesfunkciójú helyiségek találhatók.
Az utcafront felőli kiál l ítótér a tradicioná-
lisabb művészeteknek, míg a hátsó, ahová 
kevesebb napfény jut, a progresszívabb fel-
fogásban készített médiaművek, objektek és 
performanszok számára kínál kiál l ítási, bemu-
tatkozási lehetőséget. Az első emeleti tere-
ket a még magasabb fokú intimitás jel lem-
zi, ezekben személyes találkozókra kerülhet 
sor, és ezen az emeleten még egy fürdőszobát 
is kialakítottak; a legfelsőn egy tágas iroda-
tér és egy teraszos tetőkert kaptak helyet. Szá-
mos egyedi, önmagában is karakteres bútor 

›
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« A lekerekített panelek 
által kialakult réseken 
keresztül szűrődhet be 
a napfény a terekbe.

    Finoman ívelt vonalak és 
nyílások „mozgatják meg”, 
lazítják fel az épület egészét.

A PANELELEMEK 
SARKAIT 

LEKEREKÍTETTÉK, 
ÍGY EGYFAJTA 
TEKTONIKUS 
NYELVEZET 
SZÜLETETT

‹
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    Az első emelet afféle 
fiók módjára csúszik be 
a földszinti térbe.

‹
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A harmadik emeleten egy 
önálló tárgyalótér 
található, ehhez kapcsoló-
dik a tetőkert és terasz.
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    A letisztult, monumen-
tális terekben jól érvénye-
sülnek a kiállított 
művészeti alkotások.

‹  Elsősorban a fehérre 
színezett falak és fa 
együttes alkalmazása 
adja meg az enteriőrök 
karakterét.

lelhető fel a terekben, így például az egyik 
földszinti mosdóban egy hengeres testű, gal-
vanizált acél mosdótál, amely fehér tölgyből 
készült köpenyt kapott és szintén tölgy léc-
talapzaton ál l, i l letve szembetűnő a három-
szög alaprajzú, üvegből készült irodai asztal 
is. Egyébként a tölgy alkalmazása – épület- és 
bútorasztalos termékekben egyaránt – azért 
különleges, mivel a Harvey-hurrikán pusztítá-
sát követően hátramaradt faanyagról van szó.
Látható, hogy az épülettel a tervezők ideája 
abszolút megvalósult: kizárólag a geometria és 
anyaghasználat variálásával egy stabilan ál ló 
kompozíció jött létre, ami ugyanakkor egy 
könnyedén elfújható kártyavár érzetét kelti.

Terület (bruttó): 3000 m 2 

(MÚZEUMÉPÜLET) + 1200 m 2 

(FOTÓSTÚ DIÓ/MŰ V ÉSZETI STÚ DIÓ)

Megvalósítás éve: 2018

Építésztervezők: TEA M GIORGIO A NGELINI, 
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NATH A N K EIBLER , K EV IN LIN, 

A NIK A SCHWAR ZWA LD, I A N SEARCY, 

A NASTASI A Y EE , Y I X IN ZHOU 

(SCH AUM/SHIEH)
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STABILAN ÁLLÓ KOMPOZÍCIÓ JÖTT 
LÉTRE, AMI UGYANAKKOR EGY 
KÖNNYEDÉN ELFÚJHATÓ KÁRTYAVÁR 
ÉRZETÉT KELTI


