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»  A jázmin-motívumok 
a lobbyban is visszaköszönnek

ÚJABB MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZETT 
A KÍNÁBAN MÁR MÁSFÉL ÉVTIZEDE 
RENDSZERESEN DOLGOZÓ PES-ARCHITECTS

Elkészült a helsinki és sanghaji székhelyű 
PES-Architects iroda hetedik kínai épüle-
te, a Fucsou-szoros Kulturális és Művésze-
ti Központ (Fuzhou Strait Culture and Art 
Centre). Fucsou a vi lág egyik leggyorsab-
ban növekvő városa, Fucsien (Fujian) tar-
tomány fővárosa, egyben a legnagyobb is 
a bő ötmil l iós népességével. 2013-ban a helyi 
kormányzat nemzetközi meghívásos ver-
senyt írt ki az új kultúrközpontra, amely-
től a város, és a Mawei fejlesztési terü-
let kulturális imázsának erősítését várták. 
A PES-Architects Fucsou város virága, 

a jázmin szirmairól merített ihletet a nyer-
tes pályázatához. A virág felépítése megjele-
nik az építészeti formanyelvben is, az öt szi-
rom mindegyike egy-egy funkciónak ad helyet 
– operaház, koncertterem, többfunkciós 
terem, kiál l ítótér, mozi –, melyeket összekap-
csol az előcsarnok és a hatalmas tetőterasz.
Ez utóbbi megközelíthető a Jázmin Kertek-
ből futó két rámpán, ahogy a Központi Jáz-
min Plázából is, ezzel folytonos kapcsola-
tot biztosít az épület és a Min-folyó partja 
közt. Ugyancsak kapcsolatot teremt a ter-
mészettel és a várossal a föld alatti szint, 
ahol sétányszerű út vezet a folyó árte-
re mel lett, egészen a metróál lomásig.

E

    Öt szirom, öt funkció

›
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AZ ÉPÜLET FOLYAMATOS KAPCSOLATOT 
TART FENT A TERMÉSZETTEL ÉS A VÁROSSAL

„Jóval emberléptékűbbé tettük a komple-
xumot azzal, hogy felosztottuk kisebb egy-
ségekre – magyarázta Pekka Salminen, 
a PES-Architects alapítója. – Ezzel egy-
úttal könnyebbé tettük a beltéri és külté-
ri navigációt a látogatók számára. Minden 
épületnek van egy magja – a főhomlokzat 
görbületét követő ívelt, félnyilvános galé-
ria –, amely integrálja a nyilvános belső teret 
az épületet körülölelő Jázmin Kertek tájké-
pével, valamint a Mahangcsu-szigettel.”

K ER Á MI A
A projekt kulcsfontosságú anyagának a kerá-
miát választották, szem előtt tartva a tör-
ténelmi kontextust: innen indult ugyanis 

    Fehér kerámiarácsok teszik 
játékosabbá a homlokzatot

«  A homlokzat görbületét 
követő ívelt galéria 
integrálja a természetet

›
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«  Az opera gazdagon 
díszített bejárata

    A koncertterem burkolatai-
nál akusztikai szempontokra 
is figyeltek

FUCSOU KORÁBBAN A SELYEMÚT, 
MOST A KULTÚRA RÉVÉN KÖTI ÖSSZE 
KÍNÁT A VILÁGGAL

a selyemút tengeri szakasza, amely 
Kínát összekötötte a vi lággal. A klasszi-
kus kínai procelán alapanyagát használ-
ta a két fő auditórium díszítéséhez Samu-
el Hsuan-yo Shih tajvani kerámiaművész, 
aki modern gyártási technológiát alkal-
mazott, a termek esetében pedig akuszti-
kai szempontokat is szem előtt tartott.
Minden homlokzatot fehér kerámiacsem-
pék és –rácsok borítanak, míg az opera-
ház és a koncertterem kreatívan mutatja be 
a tradicionális anyagot az akusztikai fal-
felületeken. Az akusztikusok alapos tanul-
mányai alapján kétféle – egy vésett és egy 
mozaiklapos – akusztikai panelt alakítot-
tak ki. Mindkét panel adaptálható a topo-
gráf iai felületekhez a kiváló hangzás érde-
kében. E két épület további belső felületeit 
topográf iai kerámialapokkal burkolták.

›
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Tervezés: 2014
Építkezés: 2015-2018
Bruttó alapterület: 153 000 m²

Vezető tervező: PEK K A SA LMINEN
Keramikus: SA MUEL HSUA N-Y U SHIH

Funkciók:
Opera: 1600 FÉRŐHELY
Koncertterem: 1000 FÉRŐHELY
Színház: 700 FÉRŐHELY
Kiállítótér
Mozi

A multifunkciós terem 
nézőtere

Az opera auditóriuma

A koncertterem 
nézőtere
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B
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C

C

BA MBUSZ

A hétszáz férőhelyes többfunkciós terem fala-
it tömör bambuszblokkokkal burkolták, és 
szintén az akusztikai igényeknek megfelelően 
formázták meg őket. A tető rugalmas kábel-
hálózata lehetővé teszi a vi lágítás, és az egyéb 
műszaki berendezések rugalmas használatát.

A PE S-A RCHITECTSRŐL

A f inn iroda 2003 óta dolgozik K íná-
ban, a sanghaji stúdiót 2010-ben a lapítot-
ták. A két időpont között ki lenc építésze-
ti pályázatot nyertek K ínában, és közel 
húsz városban dolgoztak. Azóta továb-
bi jelentős munkák gazdagítják a stúdió 

referenciáit , többek között a 2012-ben 
átadott, 70 ezer négyzetméteres Wuxi Nagy-
színház vagy a tavaly előtt elkészült , 192 
méter magas csengdui Icon Yunduan Tower.
Pekka Salminen 1968-ban a lapította a stúdi-
ót, amely tehát tavaly ünnepelte a fél évszá-
zados fennál lását. Ma a helsinki irodában 
több mint hetvenen dolgoznak egy inter-
diszcipl ináris építészet megvalósításáért. 
A gyakran komplex, nagy léptékű épülete-
ken dolgozó iroda a legismertebbek egyi-
ke Finnországban, amely olyan projekteket 
jegyez , mint a Helsinki A irport terminál-
jai, a vantaa-i R ing Rai l vasútál lomás, vagy 
a West Terminal 2 kompkikötő Helsinkiben.




