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Nyitott és védett

WorldQuant iroda, Budapest
—
belsőépítészet
—

interior design:

minusplus

szöveg text:

A budapesti Szabadság tér északi oldalán álló,
Meinig Artúr tervezte neobarokk palotát 2011ben alakította át reprezentatív bérirodaházzá az
Archikon építésziroda. A tér közepe felé finom
ívű körpanorámával néző főhomlokzat mögött
a ház megtartotta eredeti értékeit, de a belső
udvar fölé üvegtető került, a második emeletig
vezető díszlépcsőház fölé pedig két további
szinten üvegdobozban újabb irodatereket alakítottak ki. Ennek egyikébe költözött most be
a nemzetközi kvantitatív befektetésekkel foglalkozó WorldQuant magyarországi kutatóközpontja. A székhelyet a Minusplus tervezői úgy
alakították ki, hogy az már első pillantásra is
tükrözze a cég profilját és filozófiáját: logikus,
átlátható, komplex és nyitott a világra.
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Az elképzelés abból indult ki, hogy a munkatársak tevékenysége többféle kommunikációs helyzetet igényel: két, egymásba nyíló, egylégterű nagyobb irodahelyiség mellett
egészen kicsiny (videókonferencia-kapcsolathoz), illetve két- vagy többszemélyes tárgyalókat kellett kialakítani, amelyek az irodai folyosókról beláthatók és onnan kaphatnak külső fényt is, de a hangok és a monitorokon megjelenő adatsorok nem jutnak ki.
Ez befelé nyitott, kifelé védett szobákat jelent, ahol az átláthatóság és az információk
védelme egyszerre érvényesül. Emellett még fontos szempont volt a nagyterű irodákban a koncentrációt biztosító elszigeteltség, a cégvezető irodájának közelsége, a
rekreáció biztosítása közös és egyéni szinten egyaránt. A feladat tehát az volt, hogy a
kapcsolatok komplex átgondolásával egy nyitott, de jól tagolt, átlátható, de el is különülő terek láncolatából összeálló, ráadásul jól követhető struktúra jöjjön létre.
A Minusplus tervezői – akárcsak maga a megrendelő cég – a matematikai gondolkodáshoz fordultak. A bejárati recepciótól egy többfelé elágazó folyosó vezet az
egyes szobákhoz, digitális hasonlattal élve egy igazi „hub”, ahonnan nincs szükség
tájékozódásra, hiszen minden belátható. Oldalfalai részint világos fa burkolatúak, részint a térben dobozként megjelenő tárgyalók fóliával bevont üvegfalai, amelyeken
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csak az szűrődik át, hogy hányan ülnek odabent, ennél több nem látható. A padlószőnyeg, a bútorok és az
akusztikai szerepet is betöltő fali panelek kép- és színvilága minden szobában más, ezeket a tervezők – így is
megjelenítve a cég nemzetközi kiterjedését – egy-egy
földrajzi hely metaforikus megidézésére komponálták.
Az egyedi világítótestek stíluselemként szintén ezt a
metaforát hordozzák, a színek pedig a folyosón futó
padlóburkolatra is kifutnak, így jelzik, melyik állomás
előtt állunk éppen.
A térre néző két nagylégterű iroda széles ajtókerettel kapcsolódik a folyosóhoz. Ez az a hely, ahol az itt
dolgozó kutatók egész napos, nagyfokú koncentrációt
igénylő tevékenysége folyik. Fontos volt tehát a tér logikus tagolása, az asztalokhoz kapcsolódó három-három
monitor viszonylagos védettsége, a hangszigetelő és
tagoló felületek jó elhelyezése, illetve a pihenőhelyek –
a kis méretű teakonyha, a tágas lounge (ami egyszerre
konyha, pihenő, nyitott tárgyaló és játszóterem, csocsó-
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vagy pingpongasztallal, mikor melyik népszerűbb) és a 15 perces időre bárki számára
„kibérelhető” nyugiszoba – egyszerű megközelítése. A cégvezető irodája az egyik közös
irodatér végén, egy üvegfallal elválasztva, inkább annak részeként, mint külön jelenik
meg, ami a kölcsönös bizalom és a teljes együttműködés látványos jele.
A folyosót, a két nagy irodateret és a lounge-ot egy világos tónusú, nyers fa lamellákból álló rendszer fogja egységbe, ez végigfut a mennyezeten (a lamellák irányával jelezve a haladási útvonalat) és az irodákban, illetve a rekreációra szolgáló
lounge-ban lefut a falak mentén. Ritmusa finoman pulzál, hol fellazul, hol összesűrűsödik. Ahol sűrűbb, ott átalakul beépített bútorrá, vízszintes elemekkel könyvespolccá
vagy gardróbbá egészül ki. Ahol ritkább, ott csak tértagoló elem marad, elrejti az
álmennyezet gépészeti elemeit, természetes anyagával és változatosságával nyugodt
hangulatot áraszt. A folyosó szűkebb tereiben viszont sejtelmes áramlást, alig észrevehető dinamikát hoz létre, azzal, hogy elmossa a tér határait, enyhíti a szűkösségét is.
A lounge-ban ismét bútorrá válik, belefut a beépített szekrény felületeibe, de a terem
másik felét – ahol a nagy asztalok összetolhatók egy nagyobb, közös megbeszéléshez
vagy vetítéshez, bemutatóhoz – már szabadon hagyja. Az ablaksorral szemközti falat
egyetlen, hatalmas fotó uralja, rajta hajnali fényben a Nyugati pályaudvar vágányai, a
háttérben az innen csupán egy utcányira álló Parlament kupolájával.
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Open and Protected
WorldQuant Office, Budapest
The Hungarian office of WorldQuant was designed by
architects from Minusplus to reflect the profile and the
philosophy of the company: it is logical, transparent and
complex, open to the world. The starting point for the
concept was that the activities of the staff require different communicational situations: two large office rooms
that can be opened into one had to be completed with
conference rooms with various seating capacities that
are transparent from the corridors and also receive natural light from outdoors in that direction, but voices and
the data appearing on the screens cannot get outside.
By reviewing the complexity of relations, the task was
then to create a well-structured and transparent structure
which is open. The concept of interior design by Minusplus was based on the architectural manifestation of the
company’s global and quantitative genes regarding the
forms of both the communication and work spaces. The
entrance reception area leads on to a corridor branching off in various directions to take us to the individual
rooms, the lateral walls are partly wainscoted with a light
colour palette, partly formed by glass partitions clad in
foil in the conference rooms that appear like boxes in
space. Wall-to-wall carpets, the furniture and the wall
panels with acoustic functions change their palettes and
images from room to room.
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