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Kína egyik legdinamikusabban fejlődő déli te-
rületén, a gyöngy folyó torkolatában, hong-
kong és Kuangcsou (guangzhou) 30  milliós 
agglomerációjának tagjaként terül el sencsen 
városa. a  70-es évektől kiemelt gazdasági 
övezetként működő, húszezres halászfalu alig 
40 év alatt  vált 16 milliós metropolisszá. Kína 
New yorkja – szokták mondani –, ahol min-
denki idegen. a könnyűipar és a kereskedelem 
legfontosabb központja, a népi Kína déli arca 
a nyugati világ felé. itt  épült fel a kínai tőzsde, 
melynek épületét herzog de meuron jegyzi, a 
repülőteret fuksas építi, steven holl egyik leg-
szebb munkája pedig a város tengerpartján áll.

a Különleges igazgatású terület-
tel határos sencsen város Nanshan 
kerülete – aminek önmagában is 
több millió lakosa van – új kulturális 
és sportfórum építését határozta el. 
a nagyváros még a nyugati országok-
ban is gyakran elveszíti emberi arcát: lélektelen, 
átláthatatlan, nehezen élhető. ez hatványozot-
tan jelen van ott , ahol a kulturális fejlődés még 
nem tudott  lépést tartani a többi mutatóval: 
sencsenben karaokebárokon és plázákon kívül 
kevés olyan hely volt, ahol a családok, barátok, 
közösségek együtt  lehetnek, és olyan élménye-
ket szerezhetnek, amelyek segítenek feltöltődni.

mivel sencsen Budapest testvérvárosa, így 
Nanshan kerület küldött sége 2007-ben európai 
tanulmányútja során Budapestre is ellátoga-
tott . liu polgármester és a város elöljárói jártak 
a művészetek palotájában, melynek építészeti 
és technológiai színvonala olyan hatással volt 
rájuk, hogy meghívták sencsenbe a művészetek 
palotája tervezőit. előzőleg a Nanshan Kulturá-
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lis Központ megépítésére nemzetközi tervpá-
lyázatot hirdetett a városvezetés, amelyet egy 
kínai tervező nyert meg, de ebből a projektből 
nem lett semmi, ezért kerestek új tervezőt. az 
építészet mellett komolyzenével is foglalkozó 
zoboki gábort és az építészeti tanulmányait 
a yale és a Berkeley egyetemeken elvégző De-
meter Nórát először belsőépítészeti tanácsadó-
ként kérték fel a Nanshan Kulturális Központ 
tervezéséhez. alkotói megközelítésük miatt 
azonban szakértőkből hamarosan tervezők, 
majd az összes mérnöki tevékenységet is össze-
fogó generáltervezők lettek.

a projektekért folyó harc rendkívül széles 
körű nemzetközi részvétellel zajlik a kínai nagy-
városokban. a  kínai város vezetői azonban 
nagyra értékelték a magyar építészek állha-
tatosságát és szakmai alázatát. magyar épí-
tésziroda tervei alapján még soha nem épült 
külföldön méretében és jelentőségében ekkora 
épület. a magyar hugyecz lászló ede1 építész 
20-as évekbeli sanghaji munkássága óta talán 
ez az első olyan építmény ázsiában, melynek 
terveit magyar mérnökcsapat fogta össze. 

a zoboki–Demeter Építésziroda lehetőséget 
kapott arra, hogy az épületegyüttes teljes épí-
tészeti és műszaki tervezését a design develop-
ment folyamatig magyar és külföldi mérnökök 
együttesével, generáltervezőként levezényelje. 
több mint hat évvel ezelőtt kaptak megbízást 
a tervek elkészítésére, ezek megvalósításában 
pedig mintegy 50 szakember vett részt itthon-
ról. az engedélyezési folyamat és a kiviteli 
tervek elkészítése során három kínai irodával 
működtek együtt: eltérően a nemzetközi sztár-
építészek gyakorlatától, időszakonként heteket 
ott töltve részletről részletre egyeztetve készül-
tek el a tervek. a részletes angol–kínai kiviteli 
terveket ellenőrizve, az építkezés folyamatát 
a legmeghatározóbb részletekig leegyeztetve, 
a kínai kollégák odaadó helyszíni munkájának 
köszönhetően az épületegyüttes kiváló minő-
ségben készült el. 

Nanshan városrész főterét kulturális és 
sportlétesítmények ölelik körbe. a  hősök tere 
léptékű városi tér – szabadtéri színházzal, 
szökőkutakkal – a gyorsan fejlődő városrész új 
kulturális és szabadidőközpontja: a  már meg-
lévő könyvtárépülethez csatlakozik a kortárs 
művészeti múzeum, a szabadtéri színház, egy 

nagy sportkomplexum, mely sport- és úszóese-
mények helyszínéül szolgál, illetve a Kulturális 
Központ, két új színházteremmel.

amikor a magyar alkotóközösség bekapcso-
lódott a munkába, a városi tér körül már állt a 
korábbi könyvtár, szerkezetkész volt a múzeum, 
de az épületegyüttes szívét adó Kulturális Köz-
pontot, az uszodát és a sportcsarnokot magá-

ba foglaló – egy hatalmas tető alá rendezett – 
komplexum még csak a tervezés koncepcionális 
fázisában volt. zobokiék készítették el a kortárs 
művészeti múzeum belsőépítészeti és homlok-
zati terveit, a szabadtéri színpaddal gazdagított 
kulturális főtér környezetrendezését, valamint 
a két színháztermet befogadó Kulturális Köz-
pont részletes terveit.

 1 Hugyecz (Hudec) László Ede (Besztercebánya 1893 
– Berkeley, Kalifornia 1958) magyar építész – egy angol 
tervezőiroda tagjaként – 1925-től 1941-ig mintegy 37, több-
ségében még ma is álló és funkcionáló, nevezetes épületet 
tervezett Sanghaj városának (pl. a 22 emeletes Park Hotelt, 
amely az 1980-as évekig a város legmagasabb épülete és 
szimbóluma volt, a Sanghaji Nagyszínház épületét, a Joint 
Saving and Loan bank épületét, a posztmodern „Zöld Ház” 
épületsorát stb.). Építészeti stílusa az 1920-as években 
divatos eklektikus, neoklasszicista stílustól egészen a 
modern art decóig fejlődött. 1942-ben Sanghaj tiszteletbeli 
konzulja lett.
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a legnagyobb kihívás az volt, hogy miként 
lehet egy tizenhatmilliós ázsiai metropolisban 
olyan helyet létrehozni, amely emberközeli, s a 
nézők és a művészek is hamar otthonosan érzik 
magukat benne. egy meghatározó zenei élmény 
átéléséhez bensőséges hangulatra és akusz-
tikai környezetre van szükség. első lépésként 
ezért a magyar tervezők meggyőzték a sencseni 
vezetőket, hogy a 3000 fős előadóterem helyett 
inkább egy 1400 fő befogadóképességű termet 
érdemes építeni – egy jóval flexibilisebb tech-
nológiai háttérrel. a  mesterséges hangosítás 

korában különleges élményt ad, ha egy terem 
önmagában is megszólal. ez már a müpa-ban 
is a magyar építészekkel dolgozó párizsi fe-
derico cruz Barney irodájának munkáját di-
cséri. így egy Beethoven-szimfónia mellett egy 
chopin-zongoraszonáta is ugyanolyan termé-
szetes erővel és bársonyos hangzással szólal-
hat meg.

Külön építészeti és akusztikai bravúrt jelen-
tett a süllyeszthető mennyezeti elemek megter-
vezése, melyek segítségével és az előszínpad 
technológiai gazdagságával többféle produkci-
ót tud befogadni ugyanaz a tér. a terem ugyan-
is alkalmas klasszikus színházi előadások, 
operaelőadások, táncszínházi és musicalelőa-
dások, komolyzenei és könnyűzenei koncertek, 
valamint kongresszusok befogadására is. a te-
rem többcélú használatát a változtatható szín-
padméret és akusztikai környezet biztosítja. 
ehhez a magyar színháztechnológusok kiváló 

felszereltségű (pl. variálható süllyedőrendszer-
rel, mobil hangversenykagylóval rendelkező) 
színpadteret terveztek oldal- és hátsószínpad-
dal, teljesen gépesített alsó- és felsőgépezettel. 
a zenekari árok gépesítésével az árok mérete az 
igényekhez igazítható, vagy akár el is tüntethe-
tő, s így a színpad és/vagy a nézőtér befogadó-
képessége növelhető. a dinamikusan hullámzó 

karzatok rendszere, valamint ezek gondosan 
megtervezett, tömörfából készített burkolata 
kiváló akusztikai környezetet teremt. a  terem 
változtatható akusztikai tulajdonságát biztosít-
ja a mozgatható mennyezet, amely hat részre 
osztott és sávokban süllyeszthető, emelhető. 
az állítható mennyezet az akusztikai hangolá-
son kívül arra is alkalmas, hogy segítségével a 
terem mérete a kívánt befogadóképességhez 
állítható legyen.

a dinamikusan hullámzó karzatok rendszere 
és a vastag tömörfa burkolat pedig a terembe 
lépő nézőknek és művészeknek egyaránt egye-
dülálló vizuális élményt nyújt. az így elkészült 
termet – amely Kína egyik legjobb adottságú 
színházterme lett – a royal liverpool philhar-
monic orchestra avatta fel a megnyitón.

az épületen belül elhelyezett, 350 fős, el-
sősorban gyerekelőadások számára épített 
kisebb, szintén többfunkciós színházterem a 
barokk színházi tradíciók kortárs adaptációja. 
Nagy eredmény volt, amikor zoboki gábornak 
sikerült meggyőzni a sencsenieket, hogy mo-
zitermek helyett sokfunkciós gyerekszínházat 
tervezzenek a nagyterem mellé: „egy olyan vá-
rosban, ahol 5 millió hat éven aluli gyerek él, kell 
egy olyan léptékű színház, ami a bábozástól a 
különböző szakkörökig lehetőséget ad számuk-
ra” – mondta. a nézőtér padozata dönthető, így 
a székek eltávolításával lehetővé válik a terem 
sík padozatú használata. a felnőtt korosztály-
ra is gondolva báltermi funkciót is betölthet; a 
színpadtérbe épített hangversenykagylóval pe-
dig lezárható a színpad feletti légtér.

az épület összes szintjét átfogó, nagy bel-
magasságú előcsarnok hatalmas üveghomlok-
zattal nyílik meg a külső tér felé. látványos 
építészeti elemekkel történő kialakítása révén a 
két színházterem saját előtereit összekötő elő- 
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csarnok egyedülálló térélményt nyújt. a  kínai 
opera maszkjait jelképező hatalmas vörös és 
kék, döntött íves falfelületek kijelölik a termek 
helyét. a maszkokat körbefonó fehér közleke-
dőszalagok – a lépcsők – lendületesen fogják 
össze a teret. ezek a szalagok a két terem kö-
zötti térben találkozva alakítják ki az előcsar-
nok fő közlekedési rendszerét, a díszlépcsőt és 
a panorámaliftet.

az épületegyüttes homlokzatain megjelenő 
fémburkolat egyedi tervezésű alumíniumele-
mekből épül fel, ami hártyaként lebeg az élénk 
színűre festett (éjszaka kivilágított) homlokzat 
előtt.

a kulturális és sportlétesítmények tervezése 
során hamar kialakult egy közös nyelv, míg a 
múzeum tervezése során a szakmai egyezteté-
sek – kis túlzással – szinte az utolsó pillanatig 
tartottak. a  zoboki–Demeter Építészirodának 
lehetőséget kellett teremtenie a „blockbuster” 
kiállításoktól kezdve a hagyományos kínai népi 
művészetig mindenféle kiállítási formához. 
mindezek mellett alkalmazkodniuk kellett a 
helyi múzeumi-intézményi elvekhez, a házban 
helyet kapó művészek igényeihez, és termé-
szetesen a nemzetközi múzeumi trendekhez. 
a különböző igényű kiállítások befogadásához 
eltérő karakterű kiállítótereket hoztak létre, 
melyeket egy látványos és eseménytérként is 
használható előcsarnoki zóna köt össze. a mú-
zeum szokásos kiszolgáló- és műszaki terei mel-
lett a helyi művészek befogadására alkotómű-
helyeket is terveztek.

zoboki gábor és Demeter Nóra építészek 
számára komoly feladat volt az épület környe-
zettudatossá tétele, mert a kínai építészetben 
erre általában kevesebb hangsúlyt fektetnek. 
a fenntarthatóságot biztosítja  annak felisme-
rése, hogy azt a hatalmas energiát, ami az ilyen 

óriási terek klimatizálásához kell, a töredékére 
lehet csökkenteni. ezt szolgálják az épület tete-
jén elhelyezett napelemek is. 

a tervezők úgy vélik, a Nanshan Kulturális 
Központ a magyar építész- és mérnöktársada-
lom elismerése. „Benne van minden tudásunk 
a műegyetemtől Kodály zoltánig. egyedisége, 
európaisága, léptéke és minősége hosszú éve-
kig viszi jó hírünket ázsiában is” – vallja zoboki 
gábor ybl-díjas építész.

(forrás: ZDA sajtóanyag, 
Shenzhen Goverment, Internet)

Nanshan Kulturális Központ adatai 
(múzeum épületét nem tartalmazza):

Totál nettó: 25 000 m2 
Totál bruttó: 28 300 m2 
Részletezett nettó: 

Két terem: 1800 m2 
Előcsarnok: 6200 m2 
Színpad területek: 7000 m2 
Egyéb: 10 000 m2

Megbízó: városi Építési hivatal, shenzhen 
Generáltervező: zoboki, Demeter és társai 

Építésziroda 
Vezető tervezők: zoboki gábor Dla habil. és 

Demeter Nóra Dla
Projektépítészek: silvester csaba, turi zoltán, 

országh istván
Építészek: szatmári gábor, rózsás lászló, 

erőss jános, Böhler péter, hess Nóra, finta 
endre, rajnai csaba, Borzák richárd, Kakas 
lászló, tolnai linda, leits miklós, reppert 
Béla, savanyú adrián, jancsó Krisztián, 
szokolay Béla, halmosi erik, Kovács eszter

Színháztechnológia: strack lőrinc, tompai 
zsuzsa, tompai istván, gebei andrás† 

Akusztika: federico cruz Barney (studio Dap)
Statika: földvári gábor (földvári mérnök-

iroda), szabó andrás (system steel Kft.)
Gépészet: Kálmán zsolt (Kálmán és társai 

Épületgépész tervműhely), Bukovics jános 
(g+B plan)

Épületvillamosság: rajkai ferenc 
(hungaroproject mérnökiroda)

Környezettervezés: Bogner zsuzsa
Kínai partnereink: zeng tao (ccDi), 

zhang zhenzhou (ccDi), Bao ying Dan 
(seDi), mei Xiang yang (seDi)
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