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Szöveg: U JL A K Y-GA ZDAG IST VÁ N 
Építészet: FER NA NDO MENIS
Fotó: PA LKÓ GYÖRGY

SPA N YOL ÉPÍTÉSZ TERV EZETT A TÖRTÉNELMI 

VÁROSR ÉSZHEZ IS ILLESZK EDŐ 

KULTÚR KÖZPONTOT A Z EGY IK LEGR ÉGEBBI

LENGY EL VÁROSBA. FER NA NDO MENIS EGY 

KOR Á BBA N Á LTA L A K ITA L Á LT TECHNOLÓGI-

ÁT IS BEV ETETT, A MINEK DUPL Á N IS JELEN-

TŐSÉGE LETT A Z ÉPÜLETNÉL .
Kult uráli s 
és  Kong res s zu s i  Központ 
Tor u nba n

KÖZÉPKOR ÉS 
MODER NITÁS 
TALÁLKOZÁSA EGY 
KONCERTTER EMBEN
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Lengyelország északi részén, a Varsó–Gdansk–
Poznan háromszög közepén található az ország 
egyik legrégebbi városa, Torun. Kopernikusz szü-
lőhelye már a középkorban is jelentős település 
volt, a mai városképet alapvetően határozzák meg 
a téglaépületek: a csi l lagász szülőháza mel lett 
i lyen a városháza és a rendőrség egykori épüle-
te, a főposta, a bíróság, a Mézeskalács Múzeum és 
a helyi ferde torony is. Torun óvárosa – benne szá-
mos neogótikus épület – sértetlenül vészelte át 
a második világháborút, most a vi lágörökség 
része. Bár az új Kulturális és Kongresszusi 
Központ a történelmi városrész körüli zöld gyű-
rűre épült, Fernando Menis épülte tömegében,
hatásában belesimul a környezetébe, miközben

L

Belül folyadékszerűen 
viselkedik az épület

‹  Megidézi a város 
vöröstéglás épületeit

csak a telek egyik felét foglalja el, hogy a másik
megmaradhasson parknak. A külső betonburkolat
hasadékai feltárják az anyag vörös belsejét, 
a tradicionális téglaépületek kortárs interp-
retációját kínálva. A merev külső héjjal 
el lentétben belül folyadékszerűen viselkedik az 
épület: mindenféle koncert befogadására alkal-
mas, és ugyanígy sokféle rendezvényt tarthat-
nak benne. Az auditórium könnyen a különböző 
közönségekhez alakítható, a befogadóképessé-
ge rugalmasan változtatható, a mozgatható
mennyezeti elemek pedig alkalmazkodnak 
a szimfonikus zene, a kamarazene, az opera, 
a színház és a f i lmvetítés követelményeihez is.
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‹  A kifelé is nyitható koncertte-
rem szabadtéri előadásoknak 
vagy nagyobb léptékű rendezvé-
nyeknek is helyt adhat

Mindezt a modern koncerttermek esetében szten-
derdnek is tarthatjuk, a toruni viszont kifelé is 
nyitható. A külső és belső tér egyesítésével sza-
badtéri előadásoknak vagy nagyobb léptékű ren-
dezvényeknek is helyt adhat. Intuitív élmény 
keresztülhaladni ezen az épületen, kicsit olyan, 
mintha egy ajtón át az épület szívébe sétálnánk.
És különleges a Menis ötletén alapuló picado 
technika is, amelynek lényege, hogy a betont más 
anyagokkal mixelik össze, majd később meg-
törik a felületét. A toruni koncertterem eseté-
ben a vöröses belső feltárása is gesztusértékű, 
ám emel lett a picado akusztikai tulajdonsá-
gai is kiválóak. Menis először 2005-ben, Tene-
rifén használta a picadót, amely azóta Spanyol- 
és Lengyelországban is tanúsítványt kapott.

A picado falhoz egy helyi 
gyárból szállították 
a vöröstéglákat, amelyeket 
aztán a betonba kevertek
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As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus As 
autectcullent reici quas nobit 

As autectcullent reici quas 
nobit voluptas simaximus As 
autectcullent reici quas nobit 

A KÜLSŐ BETONBURKOLAT HASADÉKAI 
FELTÁRJÁK AZ ANYAG VÖRÖS BELSEJÉT
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