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Osaka, Ryoan-ji sziklakert 



Japán erdő 



Osaka 



Osaka utcaképek 



a japán mentalitás és kultúra néhány 

jellegzetessége 

1. a redukcionalizmus: mindent visszavezetni a gyökerére  

2. a „folding”: a hajtogatás elve a legyezőben, az origamiban és az 

építészetben (l. a „redő” posztmodern teorémáját) 

3. miniatürizálás a  kertművészetben (a természet, mint modell) és a    

lakáskultúrában („kicsi lakás, nagy szív”) 

4. a modulban való gondolkozás: a tatami elve és a tartalmazási 

hierarchiák 

5 a mozgás megállítása és a pillanat kimerevítése (l. Kokushai: 

hullám, a Noh színház, látvány-folyosók az építészetben) 

6. a pillanat örökléte és a cselekvés liturgiája (tea-szertartás) 

7.  a természet-vallás (shinto) és a metabolizmus (infrastruktúrák)  



Hokushai: A hullám 



sinto etümológia 

A sinto szentély oltárának három eleme: 

               a tükör 

               a kard 

               a drágakő  

 

A tükör japán neve: KAGAMI 

                KA =  tűz,  

                MI   = víz.  

közöttük: GA = gonosz. 

KAMI = isten, egység.  

           

A TÜKÖR: AZ ISTENI EGYSÉG (a tűz és a víz) KÖZÉ ÉKELŐDÖTT 
GONOSZ 

a tükör a sintoizmusban meditációs objektum! 



Nara, Kofuk-ji 



Itsukushima szentély a Miyajima szigeten  



Nara, Yakushi-ji 



Kyoto, Nanzen-ji kert-részlet 



Kyoto, Nanzen-ji kert-részlet 



Kyoto, Kinkaku-ji 



Kyoto, Ryoan-ji sziklakert 



Kyoto, Ryoan-ji sziklakert 



Kyoto, Ryoan-ji sziklakert 



a sziklakert éjjel 



a (szakrális) térkoncepció fejlődése 

1. A TOPOGRAFIKUS TÉR: „a megjelölt hely”, természetközelség 

    - tárgy-szerű, csak külsővel rendelkezik: axis mundi 

    - fallikus (szent oszlop), vagy aediculáris (pl. a görög templom) 

    - a közösséget képes egy helyben tartani 

 

2.  AZ IRÁNYÍTOTT TÉR: a közösség kelet felé orientálódik 

   -  a „szent” interiorizálódik 

   -  szakrális tárgy az oltáron az apszisban,  

   -  vízszintes tengely (via sacra) vagy függőleges tengely (centrális tér) 

 

3. AZ IZOTROPIKUS TÉR: „Verlust der Mitte”: mindenhol és sehol 

    - a központ  megválasztása személyes preferencia kérdése 

   -  eltűnik a kint és a bent, a fönt és a lent („áramló tér”) 

   - összetartó elv a derékszögű háló, ami belül szabad, kifelé nyílt  



Katsura császári villa - Kyoto 



Ashakura 



tatamik 



tradicionális japán szoba 



Kyoto, Ryoan-ji teaház 







Aquincum, Villapark 

Mies van der Rohe: Barcelonai pavillon 







Kyoto, Ryoan-ji teavíz-kút 

felirat: csak azért tanulok, hogy elégedett legyek 



Tadao Ando 



Tadao Ando 





Nara, Todai-ji első kapu 



Nara, Todai-ji főkapu előtér 



Nara, Todai-ji főkapu 



Nara, Todai-ji főkapu 



Nara, Todai-ji buddhista főtemplom 



Nara, Todai-ji buddhista 

főtemplom bejárata 



Nara, Todai-ji buddhista templom 

tetőszerkezete 



Nara, Todai-ji buddhista templom belseje 



Buddha 



szarvasok Narában 





A JAPÁN METABOLIZMUS ALAPELVEI 

1. metabolikus anyagcsere: a természetben érvényesülő 

anyagcsere jegyében a város elemeinek is állandóan meg 

kell újulniuk 

 

2. metabolikus növekedés: a növekedés feltétele a a 

városszerkezet nyitottsága: a változatlan szerkezetben történő 

mennyiségi gyarapodás 

 

3. metabolikus változás: a fentiek érdekében a városok 

hagyományos gyűrűs-sugaras rendszerét át kell alakítani 

újtípusú lineáris rendszerré 

 
(Yona Friehttp://epiteszforum.hu/a-metabolizmus-szuletese-a-metabolizmus-multja-jelene-es-jovoje-2) 



Kenzo Tnage: 

Tokió bővítése 



K.Tange. Tokio bővítése 



Kenzo Tange 



Kenzo Tange: 

Tokio városháza, 

modell 



Tokio városháza 



Tokio városháza 



Tokio városháza 



Tokio városháza 



Firenze 



Tokio városháza 





a japán városrendezés sajátosságai 

1. a döntési szintek túl-centralizáltsága és hierarchikus eloszlása 

2. a tervezési rendszer áttekinthetetlen, zavaros, reaktív ill. ad-hoc jellegű 

3. növekedés-orientált,  de a műszaki infrastruktúra  primátusával 

4. túlságosan liberális és mozaik-szerű (incrimentalizmus) 

5. minden megoldás  viszonyítási alapja Tokio 

6. teljesítményelvűség (bonus rendszer!) visszaélésekkel  

7. a funkcionális területi elválasztás (övezet) teljes hiánya 

8. eredmény: dübörgő urbanitás; ”patchwork” metropolis; a  „rizoma”, mint 

    fejlődési modell 

 

1968-tól érvényben van a SENBIKI rendszer: fejlesztés-orientált 

                                                                        szabályozás-orientált területek 

Ma a növekedés-orientációt kezdi felváltani egy minőség-orientált szemlélet                                   



Osaka és Tokyo térsége 



(Umeda) 



Osaka 

városkép 

(Umeda) 





Tokyo és 

közlekedési 

infrastruktúra 





metro 



metro 



shikanzen 
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Tokyo 



Tokyo (Edo) 1844 





Tokio városkép 



Tokyo 



Tokyo, utcakép 



Tokyo, utcakép 



Tokio Shin-jiku 



Tokio, Electric City 



Tokio, Electric City 



Osaka, Sky Building 



Osaka,Sky building 



Osaka, Sky Building 



Osaka, Sky Building 



Tokio, Fuji TV Székház 



Tokio, Fuji TV Székház 



Tokio, Fuji TV Székház 



Tokio, Fuji TV Székház 



Tokio, Fuji TV Székház 



Hara Hiroshi: Kyoto vasútállomás 



Kyoto vasútállomás 



Kyoto vasútállomás 



Kyoto vasútállomás 



Kyoto vasútállomás 



Kyoto vasútállomás 



Kyoto vasútállomás 



Kyoto vasútállomás 



Kenzo Tange: St. Mary church 



Kenzo Tange: St. Mary church 



Kenzo Tange: St. Mary church 



Kenzo Tange: St. Mary church 



Kenzo Tange: St. Mary church 
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Japán Építészet Elemei 

 

Facades, Stairs, Corridors and 

Floors 





Homlokzat 



Homlokzat 



































































Lépcső 















































Folyosó 



















Padló 



























Daniele Calabi 

Colonia del Principi 

Rámpa 



Daniele Calabi 

Colonia del Principi 

Rámpa 





































Tető 





































Mennyezet 































Ajtók 









































Ablak 



Ablak 







































Fal 
























































