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A MÉCA KULTURÁLIS KÖZPONT 

BORDEAUX-BAN

Ha szimbolizmusról van szó, a franciáknak 
nem kell a szomszédba menniük, hogy valami 
kiemelkedőt alkossanak. Most mégis egy dán 
építész válaszolt a legfrappánsabban a bordeaux-i 
városvezetés által elképzelt új kulturális 
központtal kapcsolatos igényekre: a Bjarke Ingels 
tervezte MÉCA (Maison de l’Économie Créative 
et de la Culture en Nouvelle-Aquitaine) épülete 
közérthető építészeti metaforákkal lett a város 
összművészeti alkotó- és bemutatótere, 
a bordeaux-iak új, kollektív nappalija. 
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«  Rámpaszerű kialakítással 
emelkedik ki környezetéből

A legtöbb turista, aki Bordeaux-ba érke-
zik, megfordul a Gare Saint-Jeanon, a köz-
ponti pályaudvaron, hiszen a reptérrel köz-
vetlen buszjárat köti össze, amellyel alig 
30 perc alatt elérhetővé válik a város-
központ. A nemzetközi közlekedésben is 
jelentős pályaudvar környéke sokáig ipa-
ri területként funkcionált, ám egy nagysza-
bású városfejlesztési projekt, a Bordeaux 
Euratlantique keretében a városrész az 
utóbbi időben hatalmas átalakuláson megy 
keresztül. Az egykori ipari negyedek kre-
atív, ökotudatos újragondolására már lát-
tunk példát a városban: északon a Bassins 
à f lot kerület kikötőben épült lakásai, iro-
dái, és vendéglátóegységei nagy népsze-
rűségnek örvendenek, ezért bátran vág-
tak bele a déli rész rehabilitációjába is. 
A városvezetés eltökélt szándéka, hogy 

A város összművészeti alkotó- és 
bemutatótere, a bordeaux-iak új, 
kollektív nappalija
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Köztéri, szabadtéri kulturális 
események helyszíne is lehet 
a főbejárathoz vezető rámpa

Köztérként működik 
a környezete is: a megnyitó 
után volt már tüntetés 
helyszíne, a gördeszkások 
szintén kedvelik

leszámoljon a történelmi belváros hegemó-
niájával, és a város vérkeringésébe bekap-
csolja a többi városrészt is, sőt akár teljesen 
új negyedeket alakítson ki. „A sok, kisebb 
városközpont nemcsak kellemesebb és 
praktikusabb mindennapokat hoz a város-
lakók életébe, de fenntarthatóbb működést 
is biztosít. Javul a tömegközlekedés, elérhe-
tőbbé válik a kultúra, fel lendül a termelői 
kereskedelem, és olyan szubkultúrák, gene-
rációk keverednek egymással, akik egyéb-
ként szegregáltan élnének.” - magyarázza 
Françoise Lasalle, építész-urbanista, aki 

Ingels nem egy izolált épületként képzelte el, 
amit kizárólag a tartalma kelt életre
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Az agorát idéző auditórium 
betonjának szürkeségét itt-ott 
bordeaux-i vörös színű részletek 
törik meg

A 18 ezer négyzetméteres, 
grandiózus épületben 
kifejezetten otthonos terek is 
találhatók

a BMA (Bordeaux Métropole Aménagement) 
építőipari és városfejlesztési szervezet mun-
katársaként hét éven át felügyelt a MÉCA 
munkálataitért. A közösségi élet javítása és 
a környezetbarát működés mellett tehát Bor-
deaux városvezetése a kultúrára is kiemelt 
hangsúlyt fektet. Alain Rousset, a régió elnö-
ke 2006 óta tervezi egy olyan kulturális köz-
pont életre hívását, melyben a terület kép-
ző-, előadó- és médiaművészete találkozik, 
a pályázat kiírására azonban csak 2011-ben 
került sor. A prioritást tehát az képezte, hogy 
egy tető alá hozzák a FR AC, az OAR A és 
az ALCA kulturális szerveket, ám a Bjarke 

Ingels vezette BIG és a párizsi FR EAKS épí-
tészirodák közös tervében egy negyedik elem 
is szerepelt: Bordeaux városa és lakói. A zsű-
ri 200 európai építésziroda közül négy tervet 
juttatott a döntőbe, melyek közül végül BIG 
elképzelése került ki győztesen, éppen annak 
köszönhetően, hogy nemcsak a három szer-
vezetet hozza tökéletes kölcsönhatásba, de az 
embereket, a környezetet, de magát az épü-
letet is. Az épület grandiózussága alapterü-
lete 18 ezer négyzetméter, magassága pedig 
37 méter el lenére meglepően harmoniku-
san simul Bordeaux egyébként meglehetősen 
lapos városképébe. Pontosan ez is volt a cél. 

Azaz, hogy az épület a környezete meghosz-
szabbításaként emelkedjen ki a tájból, mind-
ezt pedig egy rámpaszerű kialakítással érték 
el. Ingels nem egy izolált épületet képzelt el, 
amit kizárólag a tartalma kelt életre, hanem 
olyat, ami a városba szervesen il leszkedik, 
folyamatosan használatban van. Ezért bár-
mikor keresztül lehet rajta haladni, a mel-
lette megvalósuló sétány átadása után pedig 
kikerülhetetlenné válik majd azoknak, akik-
nek erre vezet az útjuk. 
A főbejárat a földszinten található, felette 
pedig egy újabb rámpán jutunk a két szárny 
közötti hurokba. Már innen elég meggyőző 

auditóriumban a szürke beton az uralko-
dó, amit itt-ott piros színű részletek törnek 
meg. Nem akármilyen piros, hanem kifeje-
zetten bordeaux-i vörös, amely beil lesztésé-
hez az építész ragaszkodott. „A betontáblák-
ba Bjarke még parafadugókat is tett volna, 
de erről lebeszéltük” - meséli mosolyogva 
Françoise Lasalle, mikor a közös munkáról 
beszél. „A hét év alatt két komolyabb krízis-
helyzet alakult ki. Először újra kellett tervez-
ni az egész költségvetést, majd a homlokzat 
4600 betontablójának szállításával ütköz-
tünk akadályba. De a dánok nagyon rugal-
masak voltak, minden problémára találtak 

a kilátás a Garrone folyóra, de az igazi meg-
lepetést az ötödik emeleti terasz tartogatja, 
ahonnan az egész városra páratlan panorá-
ma nyílik.  A rámpát kifejezetten úgy alakí-
tották ki, hogy minél több funkciót betölt-
hessen: teret adhat kültéri előadásoknak 
ottjártunkkor épp divatfotózást tartottak, de 
nem sokkal a megnyitó után máris egy tün-
tetésnek adott helyet, sőt a gördeszkások is 
egyből lecsaptak rá, hiszen tökéletesen sima 
felülete miatt ideális terep a gyakorlásra. 
Míg a MÉCA külső homlokzatával f inoman 
harmonizál a bordeaux-i házak natúr árnya-
latával, a 700 négyzetméteres, agorát idéző 
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A próbatermek egyike

Az 1200 négyzetméter 
összterületű 
kiállítótérrendszer részlete 

megoldást vagy kompromisszumot. Ez a 
francia irodákkal sajnos ritkán fordul elő.” 
A hatszintes komplexumban 1200 négyzet-
méteres területet szenteltek a FR AC kor-
társ művészeti szervezetnek, amely évente 
4-3 kiállítást tervez az épületbe. Az OAR A 
egy 250 fős színháztermet, az ALCA pedig 
egy 80 fős mozitermet kapott, a médiatárak 
és próbatermek mellett. Mert a MÉCA nem-
csak bemutatók, hanem az inkubáció színte-
re is. Minden elemében inspirálni akar, leg-
inkább a találkozásra és a közös alkotásra. 
Ezt a kettősséget, a művész és a befogadó 

elkülöníthetetlenségét szimbolizálja Benoît 
Maire, kortárs francia képzőművész Her-
mész-szobra is, mely az épület folyóra néző 
oldalán kapott helyet.
Bjarke Ingels a MÉCA esetében is olyan atti-
tűddel dolgozott, mint számos más projekt-
je során: megfelelt a pályázat követelmé-
nyeinek, miközben végig szem előtt tartotta 
a jövőbeni használók igényeit, végül pedig 
üdítően kreatív koncepciót valósított meg. 
Az eredmény egyszerre impozáns és mérték-
letes, egyszerű, de egyedi épület, amely mél-
tó kapuja lett a városnak. 
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»  Külső homlokzatával finoman 
harmonizál a bordeaux-i házak natúr 
árnyalatával

Az épületen bármikor keresztül lehet 
haladni, a mellette megvalósuló sétány 
átadása után pedig kikerülhetetlenné 
válik majd azoknak, akiknek erre 
vezet az útjuk 

Kivitelezés: 2012-2019
Átadás: 2019 JÚNIUS
Teljes alapterület: 18 000 m2

Bekerülési költség: 60 MILLIÓ EURÓ 

Vezető építész tervezők: BJAR KE INGELS, 
JAKOB SAND, ANDR EAS KLOK 
PEDERSEN, FINN NØR KJÆ (BJAR KE 
INGELS GROUP)
Projektvezetők: LAUR ENT DE 
CAR NIÈR E, MAR IE LANCON, 
GABR IELLE NADEAU

Együttműködő építész tervező partner: 
FR EAKS ARCHITECTS

Munkatársak: A LEX A NDER CODDA, 
A LICI A M AR IE SAR AH BOR HAR DT, 
A NNETTE BIRTHE JENSEN, ÅSMU ND 
SK EIE , AYA FIBERT, BARTOSZ 
KOBYLA KIEW ICZ , BER NHAR D 
TOUZET, BR IGITTA GULYÁS, 
DAVID TAO, EDOUAR D CHA MPELLE , 
ESPEN VIK, GR ETA KR ENCIUTE , 
GR ETA TAFEL , HYOJIN LEE , 
IVA N GENOV, JA N M AGASA NIK, 
JEFFR EY M AR K MIKOLAJEWSKI, 
K AROL BOGDA N BOR KOWSKI, 
K ATAR ZY NA SW IDER SK A, K EKOA 
CHAR LOT, LOR ENZO BODDI, M AR I A 
TER ESA FER NA NDEZ ROJO, MELISSA 

A NDR ES, MICHA EL SCHØNEM A NN 
JENSEN, NICOLAS MILLOT, 
OLA HAR IR I, 
OLE DAU MORTENSEN, 
PASCA LE JULIEN, PAUL-A NTOINE 
LUCAS, R A PHA EL CIR I A NI, 
SA NTI AGO PA LACIO VILLA, 
SE HY EON KIM, SEBASTI A N LISZK A, 
SEU NGHA N Y EUM, SNOR R E 
EM A NUEL NASH JØRGENSEN, 
TER ESA FER NÁ NDEZ , THI AGO 
DE A LMEIDA, THOM AS JA KOBSEN 
R A NDBØLL , YA NG DU, 
ZOLTA N DAVID K A LASZI, 
TOR E BA NK E , Y EHEZKIEL W ILI AR DY


