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jó érzékkel választották az új szerephez a kul-
túrát mint hordozót, és a helyszín jelölése is 
példaszerű: a tó partján, egy parkot, századfor-
dulós szállodát, utakat és egy kora reneszánsz 
kolostort is magába foglaló területen alakítot-
ták ki a lAc komplexumát. Ráadásul úgy, hogy 
a külső és a belső terek, a patkó alakban közre-
fogott piazza, a tóra néző park és a város egyes 
részei közötti gyalogos közlekedés mind egyet-
len térré ötvöződjön.

A lAc – illetve a két tulajdonos, a credit 
suisse és az Ubs bank – merész koncepciója a 
várossal együtt az egész tartományt is pozici-
onálja az európai kulturális színtéren: a térség 
sokszínűségét igyekszik felmutatni egyetlen 
intézménnyel, amely egyszerre több művészeti 
ágnak és alkotócsoportnak ad otthont. A  nyi-
tottság elvét követve múzeum, 1000 fős szín-
ház- és koncertterem, föld alatti kiállítótér, 
próbatermek, konferenciatermek és kisebb 
rendezvények helyiségei, többszintes föld alatti 
parkoló, amfiteátrum, oktatási központ, rádió-
felvételre kialakított stúdiószobák, éttermek és 
kávézók, valamint a város civil, illetve kulturális 
életének szereplőit a legváltozatosabb formá-
ban befogadó helyszínek töltik meg a lAc-ot.

Az épületre 2012-ben kiírt nemzetközi pályá-
zat egy helyi – ticino kantonból származó – épí-
tész, ivano Gianola nyertes pályázatát hozta, 
aki terveiben a környezet és az épület harmó-

niájára törekszik. Az épület olyan szellemesen 
tagolt, olyan sokfelől megközelíthető, és a min-
dennapok szintjén olyan praktikus közlekedő-
tereket kínál, hogy sokféle program egymással 
párhuzamosan is folyhat itt. A lAc állandó ott-
hona lesz annak a múzeumnak, amelyik Museo 
d’Arte della svizzera italiana néven, három szin-
ten, összesen 2500 m2-en egyesíti a korábbi 
cantonArt Museum és a lugano Art Museum 
anyagait, beköltözik egy színtársulat, egy kor-
társ magángyűjtemény és egy városi zenekar, 
ez lesz a központja az idéntől újjászervezett 
lugano fesztiválnak, és helyszíne a Radiotele-
visione svizzera (Rsi) koncertközvetítéseinek. 
Az épületbe lépőket egy kétszintes, 650 m2-es 
előcsarnok fogadja, melynek üvegfala kápráza-
tos panorámát nyújt a tó felé; a látványt finom 
keretbe foglalja a hatalmas, világos tér. A külső 
homlokzat tagolatlan kő- és üvegfelületei, sötét 
és világos síkjai, horizontális ablaksávjai, széles 
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Svájc legnagyobb olasz népességű vá-
rosa, a festői Luganói-tó partján fekvő 
Lugano 2015 őszén új kulturális köz-
pontot avatott. A Lugano Arte Cultura 
– máris népszerűvé lett rövidítésével: 
a LAC – révén a városvezetés nagysza-
bású célt tűzött ki magának: az Észak- 
és Dél-Európát összekötő legforgalma-
sabb útvonal egyik kulturális csomó-
pontjává kíván lenni.
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külső lépcsői a tópart és a lAc-ot szegélyező 
park tágas térélményét folytatják, egyben fi-
noman ellenpontozzák a századfordulós szép-
ségét visszanyert palace hotel homlokzatát és 
mögötte a példásan helyreállított templom-ko-
lostor reneszánsz harmóniáját.

A prózai előadásokra is alkalmas koncertte-
rem kialakításában a tervező a 19. század szín-
ház-építészeti mintáit követte, de a mai, legma-
gasabb akusztikai elvárásokhoz igazítva. így jött 
létre a faburkolatú, speciális modulokból össze-
állított akusztikus héjszerkezet, melyhez a mün-
cheni Müller bbM cég akusztikai szakemberei 
nyújtottak segítséget. A 70 zenészre méretezett 
zenekari árok és a színpad, illetve a proszcéni-
um tökéletes hangzását az enyhén ívelt vona-
lú galéria, a zenekar elhelyezése, a hullámzó 
formájú álmennyezet és a nézőtéri oldalfalak 
finom íve segíti. így sikerült elérni, hogy szim-
fonikus zenekari művek, dzsessz, prózai vagy 
operaelőadás is különösebb térbeli változtatás 
nélkül is tökéletes hangzást nyújt. A variációs 
lehetőségeket gazdagítja még a zenekari árok 
és a proszcénium változtatható mérete, ami-
vel a játékteret és a zenekar terét optimalizálni 
lehet szinte bármilyen előadói műfaj technikai 
igényeire. ezzel a szemlélettel az intézmény 
valóban a város és a régió kulturális életének 

teljes spektrumát képes kielégíteni. A  többfé-
le korból származó épületek, illetve épített és 
természeti környezet összekapcsolása egyetlen 

intézménybe bűvészmutatványnak tűnik, de itt, 
a lAc esetében tökéletesen sikerült. 

GöTZ ESZTER

  Nézőtér

  Nézőtér a színpad felől

  Hosszmetszet a hangversenyterem elrendezésnél
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