
 
Tanulmányi út 2010 - BME Középülettervezési Tanszék, Csaba Zita; Danyi Balázs; Dobos Hajnalka; Hory Gergely; Hüttl Sarolta; 
Marosi Bálint; Révai Virág; Ridzi Júlia; Sasvári Áron; Soltész Judit; Soltész László; Zétényi Zsófia; Zsódi Dóra; A BME 
Középülettervezési Tanszék, a Magyar Építész Kamara, az Építés Fejlődéséért Alapítvány, a Korszerű Építészképzésért Alapítvány támogatásával. 
01 a reichstag és környéke 
 
Reichstag Paul Wallot 1871, Paul Baumgarten 1964, Sir Norman Foster 1999 
 

A pályázaton első díjat megoszva nyerték Sir Norman Foster, Santiago Calatrava és de Bruijn építészek. A méreteket és a 
várható bekerülési költséget mérlegelve végül beavatkozott a politika: csökkentett programmal második fordulót írtak ki, amit 
Foster nyert meg. 
A legnagyobb vita akörül zajlott, hogy mi kerüljön a megsemmisült kupola helyére: az eredeti pontos mása, egy modern dob, 
vagy egy amorf dudor? Foster javaslatára egy tojásformájú lefedés mellett döntöttek. Ez a kupola a nagyközönség számára is 
nyitottan, a tetején kilátóval, az aljában étteremmel működik, ugyanakkor ez biztosítja a természetes világítást és szellőzést az 
ülésező országgyűlés számára. 
 
Kancellária Axel Schultes és Charlotte Frank 1995-2001 

Willy-Brandt-Str. 1., 10557  Berlin  
A tervezési területre 1993-ban  kiírt területrendezési pályázatot Axel Schultes és Charlotte Frank nyerte. A tervük, a folyó két 
partját egy merész mozdulattal összekötő lineáris kompozíció szimbolikusan összeköti a két korábban szétválasztott városrészt 
– a folyó fölött gyalogos híd vezet át. 
Schultes és Frank két, egymással párhuzamos, irodákat és az adminisztrációt tartalmazó ötszintes épületszárnyat terveztek. A 
két szárny között helyezkednek el az épület reprezentatív részei: a konferenciaterem és a központi előtér a hozzá tartozó 
járulékos helyiségekkel. A Kancellária arról a megerőltetés nélküli, magabiztos anyag és fénykezelésről, nemességről árulkodik, 
amit a tervezők Treptowban már olyan elegánsan bemutattak (Krematórium). 
2003: Deutscher Architekturpreis, 
 
Paul-Löbe-Haus Stephan Braunfels (München), 1994-2001. 
 

Az 1992-es városrendezési pályázat (nyerte: Axel Schultes és Charlotte Frank) telepítését követő épület névadója Paul Löbe, a 
Reichstag 1920 és 1932 közötti elnöke. 
A kormányzati épületek híddal való összekapcsolása szimbolikus jelzése is kelet és nyugat újraegyesülésének, iránya 
merőleges Hitler észak-déli nagytengelyére. 
 
Kronprinzenbrücke Santiago Calatrava 1992-97 
 

Az Európai Uniós támogatással épült elegáns Kronprinzen-híd Berlin újraegyesülésének szép szimbóluma. A Spree felett átívelő 
híd két, egymással évtizedekig nem érintkező kerületet köt össze. 
Elődjét, a 18. századi „Unterbaumbrückét” - mivel a határzónába esett - 1972-ben lerombolták. A Moltkebrücke szimmetrikus 
párjaként épült régi híd vámhelyhént működött. A spanyol mérnök, Calatrava modern, filigrán szerkezetű hídja a Spree-parti 
hidak hagyományos háromíves kialakítását követi. 
 
Óvoda Gustav Peichl, 1999 

Otto-von-Bismarck-Allée 
Az osztrák tervező nemzetközi pályázaton nyerte el a megbízást. Az ökologikus szemléletű épület a parlament dolgozóinak 
gyerekeit fogadja; esővizet, természetes szellőzést és passzív napenergiát használ. Az óvoda fényűző kialakítása 
("exclusiveness") magára vonta a berliniek haragját. 
 
Hamburger Bahnhof Friedrich Neuhaus 1846-47, Joseph Paul Kleihues 1990-96 
 

A Hamburger Bahnhof Berlin egyik legrégebbi pályaudvara, az egyetlen ami a klasszicizmus korából fennmaradt. Már 1884 óta 
nem vasútállomás – az épület előbb vasúttörténeti múzeum, a kilencvenes évektől kortárs művészeti múzeum. 
1990 és 96 között az épülete Joseph Paul Kleihues tervei alapján építették át, ami után Museum für Gegenwart, azaz "A jelen 
múzeuma"-ként nyitotta meg kapuit, és többek között olyan művészek munkáit mutatja be, mint Joseph Beuys, Anselm Kiefer, 
Roy Lichtenstein, Richard Long, Andy Warhol és Cy Twombly. 
 



Tom Schmelzer, Münchenben élő képzőművész munkája az épülethez vezető felüljáró "megcsavarása": 
A szerkezet egy lavina vagy földcsuszamlás hangját imitálva kimozdul a síkjából. 

a múzeum keddenként 14:00 és 18:00 között ingyenesen látogatható. 
Tue – Fri 10:00 – 18:00, Sat 11:00 – 20:00, Sun 11:00 – 18:00 

 
Art Campus, Berlin, Pott Architects 2008 
 

A régi raktárépületet a berlini és londoni irodát is fenntartó Pott Architects egy áttetsző fóliával burkolta be; az épület most 
kortárs művészeti központként működik. A csarnok hat, 280 és 600 m2 közti részből áll. A környező terület a későbbiekben egy 
hatalmas, irodákat, lakásokat, éttermeket tartalmazó urbánus központ lesz (dailytonic.com). 

nyitva tartás? 
 
BND-központ Kleihus+Kleihus Architekten és Henn Architekten 2010 

Chausseestrasse 
A Szövetségi Hírszerző Iroda ("Bundesnachrichtendienst") új központja 4000 dolgozónak biztosít munkahelyet a korábbi 
Fiatalok Stadionja közelében egy eddigi "senkiföldjén", Wedding és Mitte határában. 
A tervezők számára a kihívást a hatalmas épület városszövetbe való integrálása jeltette a szükséges biztonságtechnikai igények 
teljesítése mellett. Az együttes három részből áll: főépület, iskola és látogatóközpont, technológiai és logisztikai központ. 
 
Hauptbahnhof Gerkan, Marg und Partner (gmp) 1995-2006 

(egykori Lehrter Bahnhof) 
2006. május 26-án adták át az újjáépülő Berlin egyik ékkövét, az új vasúti főpályaudvart, találhatunk benne irodákat, egy 
bevásárlóközpontot, biciklikölcsönzőt és néhány hónapja már egy metróállomást is. 
Berlin újraegyesítéskor miatt szükségessé vált a kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése. Nagyvasúti szempontból a 
városi vasúti körgyűrű fejlesztésén kívül a hiányzó észak-déli kapcsolat és egy új főpályaudvar megépítése vált a legfontosabbá. 
Így született meg a „gomba-projekt”. 
A vágányok feletti épületrészek szerkezeteit két darabból építették meg, ezeket döntötték aztán egymásnak - ennek a trükknek 
köszönhetően az alsó vágányon a teljes építkezés alatt csak három hétvégéig kellett szünetelnie a forgalomnak. 
 
CUBE 3XN Architects (Dánia), 2010 

Washingtonplatz (a Német Államvasutak székháza) 
A 3XN dán építésziroda nyerte a Német Államvasutak (Deutsche Bahn) székházára kiírt nemzetközi pályázatot. A helyszín a 
Washingtonplatz, Európa egyik legismertebb területe, Berlin központja, a német kormányzati épületek tőszomszédságában. A 
belső egy nyitott, négyszintes átrium izgalmas terekkel, átlátásokkal. 
A terv szép alkalom a 3XN-nek a visszatérésre: 10 éve ők nyerték meg  a berlini Dán Nagykövetségre kiírt pályázatot. 
 
Tűzoltósági és rendőrségi épület Sauerbruch Hutton 2004 

Elisabeth-Abegg-Straße 2. 
Egy XIX. századi áruraktár átalakítása és bővítése, ami a Porosz vám- és adóhatóság komplexumának része volt. Az épület 
hátsó szárnya a bővítmény gerince, ami világító, „lebegő” testként fekszik rá az alsó szint téglafalára. Az új épületrész alatti 
terület a különféle járművek fedett tárolóhelye, az udvar elegendő helyet biztosít a tűzoltóautók manőverezéséhez. 
Mivel az épület jelentősan hátra van húzva az úttól illetve úgy hat méterrel van a terepszint alatt, a látogató egy új 
gyalogoshíddal érheti el a tűzoltóállomást. Az épület reprezentatív, historikus homlozatának első emeleti ablakán való 
feltárulása részint pragmatikus okokra vezethető vissza, részint viszont a hely szürreális minőségét is kifejezi. Az üveglapok 
vörösei és zöldjei nem csupán a rendőrség és a tűzoltóság hivatalos színeivel való játék, de a környező téglafalak és idős fák 
színkontrasztjaival is. 
 
A Világ Kultúráinak Háza Hugh Stubbins, 1957, Interbau 

Tiergarten, (Haus Der Kulturen der Welt -.Korábban: Benjamin Franklin Kongresszusi Központ). 
Az épület Berlin nem-európai kortársművészeti központja, kiállításoknak, színházi és táncelőadásoknak, filmvetítéseknek és 
konferenciáknak ad helyet. 
Az épület 1957-ben épült az Interbau részeként, mint az Amerikai kormény ajándéka – 1963-ban John F. Kennedy itt tartott 
beszédet. A tető 1980-ban a korrózió miatt összeomlott, 1987-ben helyreállították, 1989 óta viseli új nevét – a berlini közbeszéd 
„terhes osztrigának” nevezi. 
 
Snake Georg Bumiller 1999; 

Paulstrasse 1  
Lakóház a kormányzati negyed dolgozói részére. A 718 lakást tartalmazó egység mellé tervezett további 4 blokkot Urs Müller, 
Rhode & Wandert, a nyugati oldalon egy 1934-ből származó téglaépülettel. Épül még itt egy új tornaterem, egy trafóház (?) és 
egy óvoda, a GKK & Partners tervei alapján. 
 



Anne Frank általános iskola Günther Lüttich 1934 GKK & Partners 1999 
Paulstraße 20 

Az iskola az 1991-es pályázat után 1999-ben épült meg a Lehrter pályaudvar egy műemléki épületének felhasználásával. Ehhez 
épült később a két 15x27m tornaterem, egymás fölé rendelt kiszolgálóhelyiségekkel – az udvar így szabadon maradhatott. Az új 
épületrész lesüllyesztésével a régi épület látványa maradt a domináns. 
 
02 potsdamer platz, pariser platz 
 
DG Bank – Frank O. Gehry (USA) 1997-2000 

Pariser Platz 3. 
Az épület az építési előírások és az egyéni tervezői szándék közti kompromisszumkeresés jegyében született. 
Gehry az előírásokat betartva sima kőburkolatot, egyenletes ritmusú faltest-ablak rendszerű homlokzatot tervezett, hogy aztán 
saját építészeti nyelvének szabadságát az épületbelsőben élje ki. A pinceszinti termek üvegfedése fölé futó két rámpával érhető 
el az átrium közepén elhelyezkedő konferenciaterem, amit egy különös, amőbaszerű tető fed le. Gehry sajátságos formanyelve 
a hátsó, Behrenstrasse felőli oldalon még kézzelfoghatóbban jelenik meg, ahol a lakóépület hullámzó homlokzatát ablakfülkék 
tagolják. 
 
Akademie der Künste Behnisch&Partner, 2005 

Pariser Platz 
A Művészeti Akadémia eredetileg is itt működött az Arnim-palotában. A 2005-re elkészült új ház a tér legformabontóbb épülete: 
az előírt magasságot betartja ugyan, de a kiállítütótermeket takaró teljes homlokzat üveg – ez mind a közvéleményben mind 
még a pályázati zsűriben heves vitákat gerjesztett. Pártolói szerint különleges értékét a téri világa, a transzparenciája, a 
takarékos, ökologikus gépészeti rendszere jelenti. Alkotója a Behnisch&Partner iroda (vezető: Günther Behnisch), ami olyan 
épületekkel büszkélkedhet, mint München olimpiai létesítményei, vagy a(z egykori) bonni parlament. 
architekturpreis Berlin 2006architekturpreis Berlin 2006architekturpreis Berlin 2006architekturpreis Berlin 2006    

 
Magyar nagykövetség Sylvester Ádám, 2001 

Unter den Linden 72-74. 
„Az előírások szigorúságából (homlokzati tagozódás, párkánymagasságok, nyílásarányok, stb. meghatározottsága) nem az 
építészeti lehetőségek korlátozását, hanem a berlini premodern tradícióhoz való kötődés igényét olvastuk ki. Az e helyen 
korábban állott Messel-féle épület ténye és az építészettörténeti jelentőségű Messel-Lajta kapcsolat – a két ország kultúráját 
összekötő híd – kapcsolódási pontokat jelentettek a tervezés számára ezen tradícióhoz (Lajta Béla építész – a szervita téri 
Rózsavölgyi ház tervezője – huzamos ideig dolgozott a Messel irodában). Anyaghasználat: a helyi berlini sajátságok mellett 
magyar karaktert is közvetítő, a Zsolnay-gyár által gyártott pirogránit épületkerámiát alkalmaztunk.” 
 
Rézcsík a Berlini Fal helyén 
A Falat nem lehetett elég gyorsan lebontani: már mindenki a visszaállításán gondolkodik. A nyugat-berliniek ambivalens 
érzelmekkel viseltetnek iránta: szinte minden emlékmű, emlékhely létesítését a Wessik kezdeményezik. A keletiek számára a fal 
volt tiltott terület, a tudatalattiba visszakényszerített tabu; nekik semmi szükségük nincs bármiféle dokumentálásra. 
A monumentális, fantasztikus, vagy egyszerűen nevetséges ötletek között volt egy roppant egyszerű és elegáns, szinte csoda, 
hogy éppen ez valósult meg: Egy 7 cm széles, “Berlini Fal 1961-1989” feliratú rézcsík húzódik végig az egykori nyomvonalon. A 
vékony vonal pontosan kirajzolja a Fal helyét, mégis politikailag semleges. Az általa keltett asszociációk nagyban függnek a 
szemlélő Falhoz való viszonyától.  
 
Holocaust emlékhely – Peter Eisenmann (USA) 2005. 
 2005. május 10-én adták át Európa hatmilliónyi meggyilkolt zsidóságának emlékhelyét. Az Emlékhelyet - hosszas viták 
közepette - Peter Eisenman New York-i építész tervezte, 1999-es nyertes nemzetközi pályázat alapján. A Berlin központjában 
lévő, mintegy kéthektáros tömb, mely nemcsak a náci birodalom központja, hanem a berlini fal melletti "halálövezet" része is 
volt, mára 2711 db, geometrikus rendben elhelyezett, beton sztélével borított nyilvános parkká alakult, a tervező szerint 
gyermekek játszóhelyeként, sőt családok piknikezésére is alkalmas módon. A sztélék 2.38 x 0.95 m alapterületűek, 0.2-4.7 m 
magasságúak, a park közepe felé gödör-szerűen lejtő gránit kiskocka-kő burkolatba vannak ágyazva. Az Emlékhelyet földalatti 
információs központ egészíti ki. 
 
Otto Bock egészségügyi bemutatóterem Gnädinger Architekten 2007-2009 

Ebertstraße 15a 
Az ortopéd eszközökre specializálódott egészségügyi bemutató-épület 2009-es elkészülte óta több ezer látogatót vonzott. A 
legfigyelemreméltóbb azonban talán mégis maga az épület, amit a berlini székhelyű Gnädinger Architekten tervezett. Az épület 
hullámzó homlokzati felülete az emberi izomzat absztrakciójából született – érdekes kísérlet a környező fegyelmezett, 
kőburkolatú tömbök között. 
A belső lépcsőkialakítás bennem a Le Corbusier tervezte Villa Savoy belső lépcsőjét idézi fel, de talán a pillérek, a szabad 
alaprajzalakítás is párhuzamba állítható.  



 
Potsdamer Platz , Debis-terület Renzo Piano Building Workshop 1993-97 

Berlin, Potsdamer Platz 
A hagyományos városokhoz hasonlóan a debis is igen változatos terekből épül fel. Piano célja a közterületek és privát zónák 
közti egyensúly megteremtése volt. Az árkádosítás új elem berlinben, inkébb Hamburban van hagyománya. Első pillantásra 
szokványos bevásárlóutcának tűnik, bár a részletek és a térformálás eltér az amerikai mintáktól, ráadásul ez egy nagyváros 
közepén áll, nem külvárosi ügy. Itt óriási embertömeg hömpölyög - csakúgy, mint a huszas években. A berliniek lassan 
fölfedezik az épületet, ami talán életet tud lehelni a sokáig tetszhalott városrészbe. 
A Potsdamer Platz épületeinek kialakításánál (különösen a debis-területen) fontos szempont volt az energiafelhasználás, a 
környezetszennyezés csökkentése.  
 
A Sony-terület Helmut Jahn, Murphy/Jahn Architects, Chicago 1996-2000 

Potsdamer Strasse/Bellevuestrasse 
A számos üveghomlokzatú épület egy ellipszis alakú központi tér (a Sony Plaza) köré szerveződik. A Fórumot körülvevő 
épületek irodákat, lakásokat tartalmaznak, itt van a Német Médiatárnak helyet adó Berlini Filmház és a japán Sony elektronikai 
vállalat európai központja. A Bellevuestrasse-i együttes a Grandhotel Esplanade egykori luxusszálló maradványai felett ível át. A 
műemlékként nyilvántartott „Reggelizőszobát” és a „Császári szalont” gondosan helyreállították, utóbbit hidraulikus emelőkkel 75 
méterrel szállították arrébb 1996-ban. 
 
Leipziger Platz Hilmer & Sattler 1991 
A nyolcszög alakú, a Potsdami útra vezető reprezentatív tér a XVII. század utolsó éveiben alakult ki. Az egyesítés utáni vitákban 
a „kritikai rekonstrukció” vonala győzedelmeskedett, ennek alapvetésével írtak ki többszintű nemzetközi pályázatokat. 
A terület rendezését a müncheni Hilmer & Sattler iroda nyerte meg a maga konvencionálisabbnak mondható kritikai 
rekonstrukciójával. A két legfontosabb előírás az építmények 35 méteres magassága volt, az utcafronton a korábbi 22 méterben 
maximalizálva, a másik fontos megkötés a kőburkolat volt. 
 
Lenné háromszög 
A Lenné háromszög a Lennéstrasse, Bellevuestrasse és az Ebertstrasse által közrezárt terület nem-hivatalos neve, névadója 
Peter Joseph Lenné, a mai Tiergarten tájépítésze (1789-1866). Különös hírnevét az adja, hogy a beépítetlen terület 1988 
március 31-én egy csere folytán Nyugatberlinhez került, itt átvezető utat szerettek volna építeni; a Keletnémet kormány más 
ingatlanokat kapott cserébe. Május 26-án nyugatberlini baloldali aktivisták foglaták el a területet, sokáig sátortábor, egy kisebb 
falu alakult ki. (Wikipédia.de) 
1. Hans Kolhoff & Helga Timmermann (Delbück Haus); 2. Hilmer & Sattler und Albrecht (Ritz Carlton Hotel), 3. Hilmer & Sattler 
und Albrecht (Irodaház), 4. David Chipperfield (Parkside Apartments), 5. Bernd Albers (Marriott Hotel), 6. Modersohn + 
Freiesleben (Irodaház) 
 
Filharmónia Hans Scharoun 1960-63 

Berlin, Tiergarten, Matthias Matthäikirchstrasse 1. 
Ez a világszínvonalú épület a Bernburger strasse-i, világháborúban elpusztult régi Filharmónia szerepét vette át. A szó 
klasszikus értelmében vett  főhomlokzata nincs, a ház belülről kifelé épül fel, „a zene a központban” mottóval. A előadóterem a 
középre helyezett zenekari térrel az arénaszínház modern változata, a széksorok különálló blokkokba szerveződnek, közöttük a 
közlekedők a középpontba mutatnak. Herbert von Karajan, a Berlini Filhamonikusok vezető karnagya: “Nem ismerek ennél jobb 
belső elrendezésű koncerttermet.” A Filharmónia homlokzata - a márka helyzetét híven mutatva - éveken át okkerszínűre festett 
nyersbeton volt, de az épület bizarr sziluettje magabiztosan állt a Tiergarten fái alatt. A végleges aranyeloxált fémlemez 1978 és 
81 között került a helyére. (2008 májusában tűz pusztított az épületben.) 
 
Berlin Városi Könyvtár Hans Scharoun, 1967-1978 

Kulturforum (Staatsbibliothek) 
Az épület Scharoun Filharmóniájával rokon építészeti nyelvet beszél, de érzékenyen illesztve azt a könyvtár funkciójához. Míg a 
Filharmónia tömgét a belső szobrászi térképzése alakította, addig a könyvár olvasógalérái, kutatóterei jóval visszafogottabb 
tömeget eredményeznek. A belső terek csodálatosan artikuláltak, az egyes szinteket, „teraszokat” lépcsők és kis szintváltások 
tagolják, folyamatos felfedezésre csábítva. 
Louis Kahn Exeter Library épületem mellett a Staatsbibliothek az egyik legismertebb, legnagyobb hatású modern könyvtár. Bár 
a funkcióból indul ki, Scharoun épülete jóval több funkcionális egységeinek addíciójánál. (Scharoun halála után épült fel, a 
Kulturforum részeként.) 
 
Neue Nationalgalerie Ludwig Mies van der Rohe 1965-68 

Potsdamer str. 50. 
Az Új Nemzeti Galéria Mies egyetlen épülete, mely emigrációja (1938) után Németországban felépült. A megbízást 75. 
születésnapja alkalmából, 1961-ben kapta. Az épület egy acél-üveg konstrukció, mely egy plattformon, elemelt síkon áll. A nyolc 



acélpillérből álló rendszer, amely a tetőkonstrokciót a peremeken támasztja alá, 3,60 m-es rasztert követ. Az üvegfal 
membránként zárja körül a belső teret, amitől a transzparencia maximumát éri el. A felső és az utcáról nem látható alsó szint 
között nincs szerkezeti összefüggés. A 4425 m2-es alsó szinten van az állandó kiállítás, az igazgatás, a könyvtár, és csak 
nyugatról, a szoborparkkal határos felület felől kap természetes fényt. A felső szint 2430 m2-es alapterülete ad helyet az 
időszakos kiállításoknak.  
A Mies által a mennyezetről belógatott táblákkal elképzelt használat nem igazán valósult meg. A csarnok tévedésből többnyire a 
padlóra állított paravánokkal van berendezve, amik a teret transzparenciájától megfosztják. 
 
04 kreuzberg 
 
Lakó- és kereskedelmi épület Zaha Hadid 1987-94; IBA 

Stresemannstrasse 
Az IBA számára készített terve első megvalósult munkája, egyben az IBA egyik utolsó épülete. 
Hadidnál csakúgy, mint Eisenman és az OMA esetében megfigyelhető az IBA általános előírások egyéni értelmezése. Mind az 
épület magassági formálása, mind az utcavonal szigorú betartása és zártságának megoldása ezt a kreatív kialakítást mutatja. 
 
Martin-Gropius-Bau  Martin Gropius 1877 - 1881 

Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin 
A klasszikus és reneszánsz elemeket kombináló épület sokak szerint Berlin legcsodálatosabbika, ma európa egyik legfontosabb 
nemzetközi kortársművészeti kiállító- és rendezvényközpontja. 1881-ben Iparművészeti Múzeumként épült a bauhaus-alapító 
Walter Gropius nagybátyja, Martin Gropius tervei alapján.  
A második világháborúban komolyan megsérült, kis híján lebontották egy tervezett autópálya miatt – ezt Walter Gropius 
akadályozta meg. Bár 1966 óta védett műemlék, a felújítása csak 1978-ban indult meg, ekkor kapta a Martin Gropius Bau nevet; 
1990-ig a Berlini Fal miatt csak a hátsó bejáraton volt megközelíthető. 2000-ben a szükséges korszerűsítéseket a Hilmer, Sattler 
and Albrecht iroda végezte. 

Wed-Mon 10-20 – augusztus 9-ig Frida retrospektív kiállítása. 
 
Topographie des Terrors Ursula Wilms 2010 

Prinz Albrechtstrasse (Neiderkirchnerstrasse) 
A második világháború európai befejeződésének 65. évfordulója alkalmából Berlin központjában, a Gestapo és az SS egykori 
főhadiszállásának helyén új múzeum nyílt. Az Ursula Wilms tervezte épület megnyitásáig ideiglenes szabadtéri kiállítás 
tájékoztatta az érdeklődőket a helyszín történelméről. 
A területre eredetileg Peter Zumthor tervezett épületet, munkálatok azonban túlságosan költségesnek bizonyultak, ezért 2000-
ben leállították az építkezést, majd, a tizenhárom millió eurós költséggel már megépített részeket is visszabontva, 2004-ben 
végleg elvetették a terveket. 
A négyzet alaprajzú üvegépületben a kiállítás mellett a harmadik birodalom húszezer kötetes történelmi könyvtára kap helyet. A 
múzeumpavilon legfőbb erénye a könnyedség a többrétegű üvegburkolatnak köszönhetően; ennyiben is ellentétét képezi az 
egykor a telkén állt, bombasztikus székházaknak. 

Open daily 10 a.m. - 8 p.m. - Admission free  - http://www.topographie.de/  
 
Anhalter Bahnhof 1874 
Európa akkor legnagyobb pályaudvara 1874-ben nyílt meg. 1943 és 45 között nagyrészt innen indították a zsidókat deportáló 
vonatokat. Az épület a háború alatt megsérült, de csak 1960-ban bontották le, ma csak a homlokzati falának egy része áll. 
 
E-Werk HSH Architects 2005 

Mauerstraße 78-80 
Egy ipari épület átalakítása, ami komoly techno-helyszín volt a kilencvenes években, egy korábbi trafóházból átalakítva; itt volt 
rezidens Paul Van Dyk. 
1997-ben bezárt, majd 2005-ben nyitott újra rendezvényterekkel, irodákkal. 
 
Checkpoint Charlie-épület OMA, Rem Koolhaas 1989 

Friedrichstrasse 207-208., Berlin.Kreuzberg 
A tervezési koncepció a környező épületekre, az utcavonalra való utalás visszautasítása volt. Az eredetileg megépült 
változatban a földszint volt az új amerikai ellenőrzési pont. A sárga ellenőrződoboz konzolosan a járda fölé nyúlt, a gépkocsi-
bejáratot jelezve. A checkpoint fölött kétszintes, feljebb hagyományos lakások, még följebb néhány tetőtéri luxuslakás került. A 
konzolosan kinyúló tető már messziről üdvözli a Kelet-Berlinből érkezőket. 
A terület és a program meglehetősen sűrű. A földszint különleges kialakítása melett cél volt az attraktív külső megjelenés, de az 
illeszkedő, puha gesztusok helyett kemény, egymásmellé helyezett elemekkel. 
Sajnálatos módon a Fal még azelőtt dőlt le, hogy az amerikaiak beköltözhettek volna. Azóta a földszinten végigfutó kirakatok 
unalma uralkodik, visszaállítva az eredeti utcavonalat.  A hely bizarrságának megszűntével a ház varázsa is csökkent.  



 
Kreuzberg Tower John Hejduk (1929-2000), 1987, IBA 

Charlottenstrasse 96-98., Kreuzberg 
John Hejduk a "New York Five" egyik jeles tagja, a fenti épület kevés megépült házainak legnagyobbika. Sokáig állt 
elhanyagoltan, majd nemrégiben el felújítás keretében némileg átalakították volna a homlokzatokat. Ez ellen nemzetközi 
tiltakozás indul - mint mára kiderült, eredménnyel, a 3000 aláíró és az épület értékei és eredeti állapota mellett felszólalók között 
Peter Eisenman, Steven Holl, Bernard Tschumi vagy Daniel Libeskind. 
 
GSW székház Sauerbruch Hutton 1995-98 

Kochstraße 22 
A GSW (azaz a a berlini bérlakásokat kezelő foglalkozó hivatal) adminisztratív központja egy tipikus hatvanas évekbeli 
toronyházban kapott helyet (Paul Schwebes, 1960).  
A GSW 1990-ben tervpályázatot írt ki, amit a német-angol Sauerbruch Hutton iroda nyert meg: tervük egyrészt visszaállította az 
egykori utcavonalat, másrészt egy „alacsony energiájú toronyépülettel” bővítették a meglévő szárnyakat. A körübelül 40%-os 
energiamegtakarítás az épületet a Decentralizált Expo 2000 kiemelt projektjévé tette. 
Az épület 2000-ben a RIBA Stirling-díját kapta meg. 
 
 
Az Írás(The Page) Zvi Hecker, Micha Ullman, Eyal Weizman 1998 

Lindenstrasse, Kreuzberg  
A megszűnés, az írott szöveg mint a múlt és jelen, látható és láthatatlan közti kapocs – ezekből áll össze az 1938-ban, a 
“Kristályéjszakán” leégett zsinagóga helyén az Írás.  
Zvi Hecker nagyon kevés, de költői erejű eszközzel élt: az egykori zsinagóga fa padjainak helyére beton ülések sorát helyezte 
el. Az új padok sírkődarabokként, a véletlenszerű vegetáció szüneteivel tagolt sorokként a hiányról beszélő befejezetlen szöveg 
részei. Ez a szöveg egy égnek küldött imaként jelenhet meg a sírok (sorok) közt sétálók számára. 
 
Zsidó Múzeum Daniel Liebeskind (1988-) 1999 

Lindenstraße 9-14. 
Az új épület tulajdonképpen a Berlin Múzeum barokk épületének bővítménye, megközelítése is azon keresztül, egy föld alatti 
alagúton lehetséges. 
A múzeum három egymást keresztező irányra szerveződik. E három irányt egy központi, "üres" tengely szeli át - egy 
megközelíthetetlen tér. Ezt az űrt a múzeum különböző részeit összekötő hidak szelik át, falait Berlin deportált, elpusztított zsidó 
polgárainak nevei borítják. 
”Az épület egy nem látható, nem létező középpont köré szerveződik. Ez a "nem látható" az azóta fizikailag megsemmisült berlini 
zsidó örökség egykori gazdagsága.” 
Liebeskind tervezte 2007-ben a Berlin Múzeum udvarának lefedését is. 

Monday from 10 a.m. to 10 p.m. 
Tuesday-Sunday from 10 a.m. to 8 p.m. 
Admittance will be granted until 7 p.m. Tuesday-Sunday, 9 p.m. on Monday. 

 
Wohnpark am Berlin Museum Kollhoff/Ovaska 1984-1986 - IBA 

Lindenstraße 15-19. (274 + 37 lakóegység) 
Az IBA keretében kiírt pályázatot Hans Kollhoff és Arthur Ovaska nyerte meg, de a megvalósítás során (jórészt a tulajdonosok 
nyomására) nagyben meg kellett változtatni a terveket. A Berlinben szokásos zárt tömb helyett a nyolc építészcsoport „városi 
villákat” tervezett a helyszínre. A projekt nagyban emlékeztet a Rauchstraße tömbjeire, bár azok levegős téri minőségét nem éri 
el. 
+ Hertzberger 
 
Mehringplatz 
 
A tér része volt a Friedrichstadt határainál kialakított 1730 körüli barokk szabályozásnak, amelyben minden egyes térnek 
jellegzetes, geometrikus alakja volt, innen is származott az eredeti nevük: Quarrée (Pariser Platz), Octogon (Leipziger Platz) és 
Rondell (Mehring Platz). A teret Franz Mehring (1846 – 1919) publicista után nevezték el 1947-ben. 
A tér déli bejáratánál van a Hallesches Tor, a déli városkapu. A második világháború egy légitámadásában (1945 február 3-án) a 
teljes terület elpusztult. A hatvanas években Hans Scharoun szabályozási tervei alapján gyalogos-zónaként épült újjá, egy 
szociális lakásokat tartalmazó telep központjaként. 
 
 
 



04 mitte- alex 
 
Galeries Lafayette Jean Nouvel 1993-96 

Friedrichstrasse 75. 
Bár a Francözische strasse és Mohrenstrasse közti Friedrichstradt-i passzázs (Friedricsstradtpassagen) a felszínen nagyon 
különböző építészeti képet mutat, földalatti passzázs köti őket össze. 1989-ben, a fal lebontásakor a cél egy különböző 
épületekből álló változatos városi szövet kialakítása volt.  
A Jean Nouvel tervezte Galeries Lafayette üveg függönyfala a 20-as évek Berlinjének modernizmusát idézi, ami kiegészül a 90-
es évek kortárs hatásaival. A belsőt – a hagyományos áruházi átriumok modern interpretációját – két látványos, több szintet 
összekötő, átriumként működő kúp uralja, amelyek segítségével az épület közepéből a teljes áruház látványa feltárul. 
 
Földalatti könyvtár 

Bebelplatz, Unter den Linden 
Amilyen gyönyörűen megfogalmazott, kivitelezett ez a kis terv, olyan kevesen tudnak róla. 
Az 1933. május 10-ei náci könyvégetés emlékére kiírt pályázatra Micha Ullmann izraeli művész egy 7x7x5 méteres, teljesen a 
Bebelplatzi térszín alatt levő installációt javasolt. A kis helyiség egy képzeletbeli könyvtár, üres, fehér polcokkal, amelyeken 
elhelyezhető lenne a 20.000 megsemmisített könyv. A látogatók a térbe egy 1,2x1,2 méteres üvegen keresztül nézhetnek be. 
Az installáció nappal egyáltalán nem látható, éjjel azonban az üveglap alól feltörő fénycsóva hívja fel a figyelmet a mű 
jelenlétére - és jelentésére. Az ötlet, hogy az emlékmű a föld alá kerüljön, megoldotta a Bebelplatz összképét esetleg 
megzavaró háromdimenziós műtárgy problémáját is. Ez a kisméretű mű bizonyság arra, hogy legyen bármilyen magasztos az 
illető esemény, az azt megörökítő mű nem szükségszerűen grandiózus. Ez az a gondolat, ami az emlékművet naggyá teszi, 
nem a tárgy maga. 
 
A Kommandatur felújítása Memhardt 1653 Thomas van den Valentyn (Köln) 2000-2003 

Unter den Linden 1. 
A Kommandatur az utolsó épület az Unter den Lindenen, a Múzeumsziget előtt. Itt gyülekeztek a Hitler elleni merénylet 
szervezői 1944 júliusában. A világháborúban és az utána köetkező évtizedekben elpusztult, hogy aztán a külső 
visszaállításával, viszont egy kortárs belsővel, a Bertelsmann székházaként éledt újjá. Kiemelendő a grandiózus lépcső és a 
belső tér portugál márvány burkolata. 
 
Friedrichswerdersche Kirche Karl Friedrich Schinkel 1824 - 1831  
Az első neo-gótikus templom Berlinben – az inkább klasszicista épületeiről ismert Karl Friedrich Schinkel alkotása. Az épület ma 
a Berlini Állami Múzeumok együttesének része, az Alte Nationalgalerie XIX. századi német szoboranyagát mutatja be – a felső 
szinten Schinkel munkásságából látható állandó kiállítás. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrichswerdersche_Kirche  
 
Berliner Bauakademie Karl Friedrich Schinkel, 1831 
 
Az épület a későbbi porosz téglaépítészet prototíposa volt, kiemelkedő szerkezete és építéstechnikája a modern építészet felé 
mutatott. A Bauakademie az Alte Sachlichkeit, ahogy a Bauhaus a Neue Sachlichkeit emlékműve. 
A második világháborúban megsérült, majd 1962-ben a Keletnémet Külügyminisztérium helyigénye miatt lebontották. Ma egy 
állványzat tartja a homlokzatot ábrázoló ponyvákat, szó (és vita) van az újraépítéséről. 
 
Külügyminisztérium (régi épület) Heinrich Wolff 1934-40 Hans Kolhoff 1997 

Werderscher Markt 1. / Kurstrasse (Auswärtiges Amt) 
Berlin egyik legnagyobb épülete (mintegy 60.000 m2 hasznos területtel) acélvázas kialakításával a maga korában az egyik 
legmodernebbnek is számított. Az épület az Oberwallsrasséig átnyúlt, ez a rész a háborúban elpusztult, ma zöldterület. Az NDK 
idején a hatalmas épületben a Pénzügyminisztérium és pártbizottság működött. 
1997 óta az épület rendbehozataláért a berlini Hans Kolhoff felelős, aki visszaállítja a 30-as évek történelmi belsőit, bútorzatát. A 
központi bankcsarnokot konferenciateremmé alakították, a tetőre étkező és kert került. A Reichsbank hatalmas páncélterme 
még megvan a pincében, ezt használták 1990-ben a pénzügyi egyesítéskor. 
 
Külügyminisztérium (új épület) Thomas Müller, Ivan Reimann, Berlin 1997-99 

Werderscher Markt 1. / Kurstrasse (Auswärtiges Amt) 
A Werderscher Markton álló Reichsbank régi épületét 1994-ben kapta meg a Külügyminisztérium, miután elálltak a Stadtschloss 
egykori helyén való építkezéstől a terület kitüntetett fontossága miatt. Az épület bővítése protokolláris igények és a további 
helyszükséglet miatt elkerülhetetlenné vált. Az 1996-ban lefolytatott pályázat alapján a tervezéssel Müller és Reimann 
építészeket bízták meg, akik egy kompakt épületet terveztek egy északi bejárati udvarral és egy keleti, a könyvtár számára 
létesülő udvarral. A ház követi az utca vonalát és egy újabb udvarral nyílik meg a a régi Reichsbank épülete felé. 

nyitva tartás? 



 
Neue Wache / Mahnmal Karl Friedrich Schinkel  1816-1818 Heinrich Tessenow  1931 

Unter den Linden 4. 
A Neue Wache (Új Őrház) 1816–1818 között épült a porosz királyi gárda számára, a német neoklasszicizmus kiemelkedő 
alkotása. A bejárat feletti timpanon a napóleoni háborúkra emlékeztet, középpontjában Niké, a győzelem istennője.  
1918-ig, a monarchia összeomlásáig szolgált őrházként, majd 1930–1931-ben Heinrich Tessenow tervei alapján 'A nagy 
háborúban elesettek emlékművévé' alakították át. Tessenow fedette le az addig nyitott belső teret, s a kerek mennyezeti nyílás 
(opeion) is az ő tervei alapján készült. Az NDK időkben antifasiszta emlékmű, a német egyesítés után, 1993-ban helyezték itt el 
Käthe Kollwitz plasztikájának felnagyított változatát: „Anya halott fiával”. 
 
Német Történeti Múzeum I. M. Pei, 2003. 
 
Helmut Kohl német kancellár 1996-ban pályázat nélkül, direkt megbízással kérte fel Peit a múzeum megtervezésére, aki a 
szabálytalan telekre homogén, háromszögletű épületet tervezett. A drámai hatású, üvegfalú csigalépcsőjével az új szárny éles 
kontrasztban áll szomszédaival, a neoklasszikus Altes Museummal és a Neue Wachéval. 
Az építész – számtalan egyéb elismerés mellett – 1983 óta a Pritzker díj birtokosa. 

nyitva: 10 a.m. - 6 p.m. 
 
Collegium Hungaricum Schweger Assoziierte Gesamtplanung GmbH 2007 

Dorotheenstraße 12 
A Magyar Köztársaság 1997-ben vásárolta vissza azt a telket, amelyen egykor a Collegium Hungaricum állt, 2003 őszén a 
Magyar Köztársaság nyilvános pályázatot írt ki. Az épület architektúrája a klasszikus modern időszakát, ezen belül pedig az 
akkori magyar-német kapcsolatokat idézi fel (Bauhaus, Moholy-Nagy László). 
Bár a bejárat a Dorotheenstraße-ról nyílik, az épület már az Unter den Linden-ről látható, hiszen a díszterem hatalmas ablakán 
keresztül már onnan betekintést nyerhetünk az Intézet kulturális programjaiba. 
 
Am Kupfergraben 10 David Chipperfield, 2007; 
Cél volt a Kupfergraben csatorna mellett egy olyan modern galéria emelése, amely magáévá teszi, de nem ismétli a múltat. A 
ház a korábban itt állt épület kontúrjait tartja, szobrászati minőségű tömegformálással. A homlokzat téglaburklatú, kő kiváltókkal. 
A belső teret a természetes fény dominálja, ez árnyékoló lamellákkal szabályozható. Egy szokásos múzeumépülettel szemben 
itt cél volt a nem-izolált, jól megvilágított, a város szíváével kapcsolatot tartó, szinte lakótér-szerű melegségű belsővel. 

Tuesday - Friday 11 am – 6 pm. Saturday 11 am – 4 pm. 
>>> detail.de (alaprajzokkal) 
 
Bodemuseum 
A Bode Múzeum eredetileg "Kaiser Friedrich Museum" néven nyitotta meg kapuit, a háttérben Wilhelm von Bode állt, az egész 
Múzeum-sziget koncepciójának kialakítója. A háború a múzeum egy részét megrongálta. 1997/98-tól a renoválást Heinz Tesar 
osztrák építész vezette, óvatos és az épület lényegét nem sértő, de a jelenkor elvárásaihoz igazodó betoldásokkal. 
Bode Múzeum 66 kiállítótermében helyet kapott egyrészt a szoborgyűjtemény, ennek különlegessége, hogy a szobrokat nem 
rejtették vitrin alá, így a látogató a korábbinál sokkal elevenebb és intimebb formában találkozhat ezekkel a kincsekkel. 
 
Neues Museum Friedrich August Stüler 1843–1855 

Bodestrasse 
A múzeum Karl Friedrich Schinkel tanítványának, Friedrich August Stülernek a fő műve. (Stüler tervezte a Magyar 
Tudományos Akadémia budapesti épületét is.) 1843–1855 között épült. A Neues Museum építéstechnológiailag is fontos 
emlék: Stüler acélszerkezeteket, könnyű téglákat és az ipari forradalom által lehetővé tett új technológiákat alkalmazott. 
 
1997-ben a porosz kultúralapítvány egy pályázatot követően David Chipperfield építészt bízta meg a helyreállítással, aki az 
elfogadott koncepciónak megfelelően igyekezett elkerülni mind a történelmietlen teljes rekonstrukciót, mind a régi és új elemek 
romantikus szembeállítását, mind pedig az elszenvedett pusztítás monumentalizálását – terve később nagy vitákat váltott ki. A 
kritikák hatására átdolgozta terveit, és az üveg előcsarnok helyett egy légies, átlátható oszlopsorral oldotta meg a nézőket 
fogadó helyiségek építését a Neues Museum nyugati homlokzata előtt, a Kupfergraben partján. 
 
2010-ben megkapta az Európai Bizottság és az Europa Nostra szövetség Nostra Díját a nagyszerű restaurációs munkáért. 
Architekturpreis Berlin 2009Architekturpreis Berlin 2009Architekturpreis Berlin 2009Architekturpreis Berlin 2009    
 
Altes Museum Karl Friedrich Schinkel 1825-1828 

Lustgarten, Museuminsel 
A berlini Altes Museum nevét az 1843-ban építeni kezdett Neues Museumhoz képest kapta. III. Frigyes Vilmos király a Spree-
sziget egészét a művészetnek és tudományoknak szentelt szabad várossá akarta átalakítani, antik mintára, akropolisz-szerűen. 



A múzeum kiállítótermei két belső udvar köré csoportosulnak, középen egy mindkét szinten keresztül húzódó rotunda található. 
Ez a római Pantheonra való utalás és a csarnok előtt elhelyezett reprezentatív lépcső (külső térben!) olyan elemek, amelyek 
korábban csak az uralkodói építészet számára voltak fenntartva. 
A jól szervezett, áttekinthető alaprajz a kor múzeumainak típusteremtő példája lett – hasonló rendszerben épült többek között a 
budapesti Nemzeti Múzeum. 
 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums  (Médiaközpont) Max Dudlerm 2009 

Geschwister-Scholl-Straße 1/3, 10117 Berlin 
Az új médiaközpont nem is lehetne ennél központibb helyen – Berlin közepén, a múzeumsziget és a Friedrichsrtasse között a 
központ egy újabb hiányt foltoz be. 
A Humbold Egyetem könyvtára 177 hányatott év után saját épületet kapott, de itt talált helyet a névadók - a Grimm testvérek - 
könyvgyűjteménye is.  
A Német Építészszövetség (BDA) díját kapta. 

nyitva tartás? 
 
Spreedreieck Mark Braun Architects, 2008 
 
Fenntartható irodaház az Erste & Young részére. Erre a helyre tervezett Mies van der Rohe üveg-irodaházat 1921-ben - az soha 
nem épülhetett meg. 
 
Friedrichstrasse 100 Berger & Parkkinen, 2010 
 
A tervezett épület a forgalmas vasút és a városi szövet ütközésénél valósult meg. A homlokzat a zajvédelem felé tesz 
egyértelmű és tiszta gesztusokat, a vasút meletti oldal irodafunkciónak használhatatlan lenne, itt többszintes bejárati csarnok 
alakult ki. 
 
Hackesche Höfe Ben van Berkel 1996 

Rosenthaler Strasse, Berlin-Mitte 
Ez az épületszárnyak és udvarok alkotta labirintus az ilyen épülettípusok egyik legszebb megmaradt példája – Berlin háború 
előtti arcát mutatja meg. Az utcai oldalon irodák, míg az udvarokban kisebb műhelyek vannak, fönt és a hátsó szinteken 
lakások. 
Az NDK összeomlása után a tulajdonjogokért és a tervezési megbízásért komoly harc indult meg, a befektetők végül hajlottak a 
bérlők és a szakhatóságok által preferált korhű helyreállításra. Az élettel teli udvar ma vonzza a irodákat, ez pedig növeli az 
udvarokban lévő kávézók kabarék, üzletek, galériák forgalmát. 
Említést érdemel az Aedes East Galéria és a kávéző finoman modern kialakítása – mindkető a dán Ben van Berkel tervei 
alapján. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hackesche_H%C3%B6fe?uselang=de  
 
Häckesches Quartier, Berlin Grüntuch Ernst Architekten, Weinmiller Architekten und Müller Reimann Architekten; 2010 

An Der Spandauer Brücke 
Berlin központjának szövetében egyik utolsó tátongó lyuk volt a Hackesche Market és a Múzeumsziget közötti terület, az 
ingatlanfejlesztők az „Utolsó hely a Mittében” szlogennel ültek bokrétaünepet. Bár a bérleményeknek már 80%-a elkelt, azért 
még kérdés, hogy az építők elérik-e kitűzött céljukat, azaz hogy az új fejlesztés is olyan gazdagon rétegzett és élettel teli legyen, 
mint a Häckesche Höfe. 
36 000 m2 irodaterület, 4000 m2 apartman 145 "serviced apartman"-nal. 
 
Tévétorony Gerhard Kosel, 1965-1969 

Alexanderplatz (Berliner Fernsehturm, 1969)  
1964-ben Walter Ulbricht, az NSZEP központi bizottságának első titkára egy személyben úgy határozott, hogy a tévétoronynak 
az Alexanderplatz mellett, közvetlenül a belvárosban kell felépülnie. A tervezés egyik kimondott célja a terület átalakítása is volt. 
Ennek folyamán a Marienkirche és a Rotes Rathaus kivételével a többi történelmi épületet mind lebontották. 207,5 méter 
magasan található a panorámaétterem, amely fél óránként fordul körbe, teljes rálátást biztosítva a városra. 
 
Alexanderhaus és Berolinahaus Peter Behrens 1930 

Alexanderplatz 
Az Alexanderplatzra Martin Wagner készített városrendezési tervet, ami a közlekedési csomópont-jelleg mellett egy határozott 
térformát adott volna a térnek – ez az elképzelés ma csupán torzóként látható, a városfelőli "kaput" adó Alexanderhaus és 
Berolinahaus épült csak meg, Peter Behrens  tervei alapján. Ez a két épület az egymással szembenéző üveglépcsőházaival a 
kapu-jelleget hangsúlyozza. Az épületeket 1993 és 95 között felújították, ezért az építész és a beruházó 1998-ban 
műemlékvédelmi díjat kapott. 



 
Galeria Kaufhof Berlin, Prof. Josef P. Kleihues 2004-2006 

Alexanderplatz 9, Berlin Mitte 
A helyszínen már a XX. század elején is áruház állt, ez a második világháborúban elpusztult. A helyén a hetvenes években a 
kor szellemében hatalmas Centrum bevásárlóközpont épült, ez az egyesülés után a Kaufhof AG tulajdonába került, Kleihus 
átalakítása új identitást adott az épületnek. 

Mo.-Mi.: 09:30 - 20:00 h 
Do.-Sa.: 09:30 - 22:00 h 

 
Dienstgebäude und Hauptzentrale des Bundesnachrichtendienstes, Jan Kleihues 2006 - 2013 

Adresse Chausseestraße, Berlin Mitte 
http://www.kleihues.com/projekte/realisierte-projekte/typologie/buero-und-verwaltungsbauten/709-verwaltung-
bundesnachrichtendienst.html 
 
Holland Nagykövetség - OMA, Rem Koolhaas, 2003 

Klosterstrasse 50 
„A helyi (nyugatberlini) várostervezési irányelvek az új épülettől a tömb XIX. századi modorban való befejezését várták volna el, 
a (kelet-berlini) hivatalnokok ugyanakkor nyitottak voltak a javaslatunkra, amelyben egy szabadonálló kocka állt a tömb vonalát 
befejező pódiumon.” A „kocka” és a „lakófal” közötti útszakasz udvarként szolgál, az egyikoldali megnyitása panorámát biztosít a 
Spree fölött, a parkra. A nyolc szintet egy folyamatosan emelkedő közlekedő-spirál tárja fel, ez adja az épület belső 
kommunikációját, de az épület fő légcsatornájaként is működik. A közlekedő-spirál „kivágása" után a kockából mintegy 
„maradék-területekként” kialakuló munkahelyek a homlokzat síkján helyezkednek el    architekturpreis 200architekturpreis 200architekturpreis 200architekturpreis 2003333    

Az OMA 2005-ben a Holland Nagykövetségért Mies van der Rohe díjat kapott. 
látogatás: 06.07.2010 at 11.00H. BLN-RECEPTIE@minbuza.nl  

 
Stadtmodell – Berlin városmodell 

Am Köllnischen Park 3 10179 Berlin-Mitte 
A „Városfejlesztés – tervek, modellek, projektek” című állandó kiállításon két, 1:500 és 1:1.000 léptékű modell látható a 
városközpontról, de megtekinthető az NDK 1989-es modellje is. 
Montag - Samstag: 10-18 Uhr 
 
05 prenzlauer berg, észak 
 
Tacheles 

Oranienburger Strasse 53. 
Az omló, építőanyagok tárolására használt épület utolsó maradványát 1990-ben takarították volna el, de a történelem 
közbeszólt. A Fal leomlása után ugyanis képzőművészek foglalták el, a házat pedig különleges acélszerkezete miatt építészeti 
műemléknek nyilvánították. Az autonómiát és spontaneitást hirdető globális alkotóközösség új nevet adott neki: a jiddis eredetű 
„tacheles” (tiszta, egyenes beszéd) az egykori keletnémet cenzúrára utal. A performanszok, előadások és koncertek helyszínéül 
is szolgáló Tacheles évtizedekig a szabad önkifejezést és az alternatív életmódot testesítette meg szellemiségével, miközben a 
művészek jóvoltából elnyerte egyedülálló arculatát és nemzetközi kulturális központtá vált. 
 
Berlin Metropolitan School HSH Architects; 2010 

Linienstraße 122 – 124, 10115 Berlin 
A Berlin Metropolitain School BMS egy nemzetközileg elismert kétnyelvű iskola. A meglévő épületet az elkövetkezendő öt évben 
12-osztályossá bővíti a HSH iroda. 
Négy épület alkot egy U alakú udvart, ezek 1984-87-ben épültek, az akkori NDK-ban szokásos előregyártott rendszerrel. A HSH 
építészeinek célja a meglévő tömegek érzékeny újraszervezése a BMS filozófiájának megfelelően, minél energiatakarékosabb 
megoldásokat alkalmazva. 
 
"The chap in the gap" madáretető, HSH Architects 2007 február 23. 

Tucholskystraße 9., Berlin-Mitte Germany  
Az épület lakója Dr.Spatz: „Egy madárka költözött  egy két társasház közötti hézagba. Azonban lakását túl szűkösnek találta, 
zöldfelület sem volt, és a lakás állapota sem volt megfelelő. A Hekmag magazin úgy döntött pályázatot ír ki Dr.Spatz 
életminőségének javítására. Így jött létre a házikó.” (ford.: Hory Gergő) 

szélesség: 9,87 centiméter  
mélység: 10 méter 

 
KW - kortársművészeti intézet Hans Düttmann 1999. 

Auguststraße 69 | Mitte (KW Kunst-Werke Berlin, Institute für Conemporary Art) 



A KW Institute egy kellemes udvar körül több szinten elhelyezkedő művészeti galéria. Egy korábbi margaringyár területén épült, 
1990-ban. A Berlini Biennálé központi intézménye, illetve helyet biztosít meghívott művészeknek is. 

Tue – Wed & Fri – Sun 12:00 – 19:00, Thu 12:00 – 21:00 
http://www.spottedbylocals.com/berlin/kw-institute-contemporary-art  

 
Case Study House 08 HSH Architects 2009 

Gormannstraße 8-9, 10119 Berlin 
Sok terv készült korábban a helyszínre, de a 20 méter magas tűzfalak miatt az alsó szintek mindig sötétek maradtak. A HSH 
iroda ezért a telek függőleges "belakását" javasolta, három külön bejárattal bíró, mind a négy szintet átfogó lakással – izgalmas 
belső lépcsőkkel, tetőteraszokkal.  
 
L 40 lakóház BundschuhBaumhauer, 2009 

Linienstraße 40 
A 2500 m2-es luxuslakásokat tartalmazó épület egyes részei több mint 20-méteres konzolt képeznek. Egyes lakások zártabbak, 
a belső udvarra néznek további felső megnyitással, míg másikak hatalmas ablakokkal nyitnak a környező utcák felé. A tervezés 
eredetileg Roger Bundschuh építész és Cosima von Bonin szobrász együttműködéseként indult, egy kültéri kisléptékű 
szoborként. Az új projekt megőrizte az eredeti szobrászi megközelítését – a fekete betontömeg archaikus, monolitikus karaktert 
ad az épületnek.  
 
A ház teljes egészében betonból készült, a külső, fekete burok pehelykönnyű beton, az üveggyapot hőszigetelés rétegén – ez 
és a fokozottan hőszigetelt üvegezés extrém hővédelmet biztosít az épületnek. 
 
Koch Oberhuber Wolff Gallery Arno Brandlhuber 2010 

10119 Berlin, Brunnenstraße 9. 
A Koch Oberhuber Wolff Gallery új otthonát a berlini Arno Brandlhuber tervezte. A galéria homlokzata nagy kapualjjal köti össze 
az utcát a hátsó udvarral. 
 
Elisabethkirche Karl Friedrich Schinkel, 1832-34 

Invalidenstrasse 3. 
Az Elisabethkirche a legnagyobb Schinkel 1830 körül épített négy külvárosi temploma közül. A második világháborús pusztítás 
után – az orgona és a famennyezet teljes egészében elpusztult – csak 1990-ben állították helyre. 
Az utóbbi években kulturális eseményeknek ad helyet. 
. 
(Szemben egy 1886-os vásárcsarnok) 
 
Case Study House 05 HSH Architects 2000-2002 

Choriner Straße 20/21.,Berlin, Prenzlauer Berg,  
A Choriner STR. 20/21 projekthez hozzátartozott a szomszédos 4 méter széles, öt emelet magas passzázs is. A régi épület a 
pazzsázs légterében bővült, függesztett acélszerkezetekkel. Valószínűleg a világ legkeskenyebb lakóháza. Case Study House 
05 
 
Társasház, roedig . schop architeken 2009 

Anklamer Straße 52. 
Különlegessége a háznak, hogy nem ingatlan-befektetésként, hanem egy "baugruppe" keretében valósult meg. A 10 lakás 
többféle módon felosztható, a vizesblokkokat összekötő aknák okos elhelyezésének köszönhetően. Az értékesítés során 
súlyozták egyes szintek négyzetméterárait: 0.8-cal szorozták a földszintet, 1,25-tel a legfelső szintet. Ezzel együtt az volt a cél 
hogy minden szinten jó lakások jöjjenek létre, ezért is vállalták mi építészek hogy övék lesz az utolsóként megmaradó. 
A folyamat viszonylag korai stádiumában már eldőlt, hogy a teljes tetőszint - rajta egy vendéglakással és tetőterasszal - közös 
tulajdonban marad: a vendéglakást heti rotációban használhatják a lakók. 
 
Berlini Fal emlékhely Kohlhoff und Kohlhoff 1998 

Bernauer strasse/Ackerstrasse (Gedenkstätte Berliner Mauer) 
 Az East-Side Gallery és a Martin Gropius Bau melletti faldarabokon túl a Bernauer strassénél található a Berlini Fal egyik 
eredeti formájában megmaradt része. A Fal a Sophienfriedhof temető északi oldalánál húzódott, 1972 óta a temető falát is adta. 
A sok keletnémet menekülésére lehetőséget adó szomszédos házakat lebontották, 1985-ben a senkiföldjén álló 1894-es 
építésű Megbékélés Templomát szintén, mivel a tűzvonalba esett. 1998-ban avatták fel az itt lévő emlékművet: az 1993-as 
nyertes pályamű nyomán a senkiföldje egyik oldalán (a nyugati oldalon “Todesstreifen”-nek, halálzónának hívták) a párhuzamos 
falak egy 7 m magas acélfalig futnak. A polírozott fémfelület tükröződése mintha tovább folytatná a határerősítéseket, a belsőbe 
egy kis lyukon nézhet be a látogató. 1999-ben a Bernauer strasse 111-ben kiállítási épület nyílt, ennek tetejéről az egykori 
határvonal és a fém falak jól láthatók.  



 
A “Megbékélés Kápolnája” 

Kapelle der Versöhnung - Bernauerstrasse 
A fenti együttest a kiásott eredeti alapok egy része fölé építendő Megbékélés Kápolnája, a senkiföldjén álló megszentelt épület 
teszi teljessé. A Husitenstrasse közepén álló ovális épület két elemből épül fel: a belső egy szintén ovális, tömör, nem 
teherhordó préselt agyag mag, ami egy könnyű, áttetsző rácsos fa héjazaton keresztül tárul fel. A belső 100 fő befogadására 
alkalmas, a fa oltár a Megbékélés Templomából származik. 
 
270-es tömb, Josef P. Kleihues 1975 - 1977 

Block 270, Vinetaplatz Berlin, 
1977: Az első keretes tömbbeépítés a második világháború után – a tervek szerint két ilyen tömb készült volna, ebből csak az 
egyik valósult meg. Az eredeti városszerkezethez való igazodás miatt a 270-es tömb kisebb a szokásos berlini tömbméreteknél. 
Belső udvarok helyett a tömb egy nagy közös lakóudvar fog közre, a lépcsőházakból közvetlen feltárással. Az udvar alatt 
mélygarázs van, ez csak a Wolliner Straße felől megközelíthető. A sarkok ötszintes átvágásai/megnyitásai közvetlen kapcsolatot 
teremtenek az udvar és az utca között. 
 
AEG magasfeszültségű üzem, kismotorgyár és összeszerelőcsarnok Peter Behrens 1911-13 

Gustav-Meyer-Allee 
Az 1907-től az AEG háziépítészének számító Peter Behrens az épületegyüttest az 1896-ban épült gyárépületek közé fűzte. A 
magasfeszültségű üzem (1) olyan kéthajós csarnok, amelyet két ötemeletes toronyszerűen kiemelt lépcsőház közé épített be. A 
kismotorgyárnál (2) a klinkerburkolatú osztásrend teljes hét emeleten végigvonul. Az 1911-13-ban épített 
összeszerelőcsarnoknál (3) Behrens lemondott a híres turbinacsarnokot jellemző monumentalitásról. Ennél az acél 
konstrukciónál az üvegezett csarnoktető számított újdonságnak. 
A gyárépület megformálásában klasszikus építészeti formákhoz nyúlt, melyek a nagyfeszültségű üzemnél egyiptomi, a 
kismotorgyárnál görög formákat idéznek. Az épületek kapcsolatot mutatnak Karl Friedrich Schinkel klasszicista építészetével is. 

nyitva tartás? 
 
240-es tömb, lakóházak irodákkal és üzletekkel, Josef Paul Kleihues 1998 

Voltastrasse >>> a térképünkön itt. 
Mindig nagy kihívás olyan erős történelmi súllyal bíró helyre tervezni, mint amilyen az AEG gyár ipari műemlékeinek közvetlen 
környezete. Kleihues ebből a kora-modern formanyelvből hozott létre új, mai együttest. 
A hely hatvanas évekbeli bővítése meglehetősen heterogén volt, a tervezett épületek rendje és tisztasága fegyelmezi a területet 
anélkül, hogy a terület eredeti karaktere látná kárát. 
 
Max-Schmeling-Halle J. Joppien, A. - M. Joppien und A. Dietz, 1996 

Falkplatz 1, 10437 Berlin 
A többfunkciós csarnokot Max Schmeling (1905-2005) boxolóról nevezték el, aki az 1996-s megnyitáson maga is jelen volt. Az 
épület - a Velodrom mellett - Berlin legnagyobb sportcsarnoka, mindkettőt a 2000-es Olimpiára tervezték volna (ekkor végül 
Sydney nyert).  
 
Irodaház foghíjtelken Walter Nägeli, Sascha Zander 2002 

Lychener Strasse, Prenzlauer-berg 
Ez a prenzlauer-bergi foghíj sokáig beépíthetetlennek tűnt, az épület tervezői azonban szokatlan beépítésükkel egy gazdaságos 
és magas minőségű megoldást találtak. A földszinten kívül és belül ugyanaz a burkolat fut át, a teljes átjárhatóság érzését 
sugallva. A telek 26 méter mély és mindössze 5,70 széles (a Detailben alaprajzok is). 
 
06 kelet 
 
e3 Berlin KADEN KLINGBEIL ARCHITEKTEN / Tom Klingbeil, Tom Kaden - 2010 

Esmarchstraße 5. 
Tervezői szándék volt egy nyitott épület létrehozása – szemben a Berlinben szokásos tűzfaltól-tűzfalig, azonos 
párkánymagasságot tartó tömbrekonstrukciókkal. Ez csak egy „baugruppe”, egy építőcsoport keretében volt megvalósítható, 
hiszen ők inkább érdekeltek és motiválhatóak voltak, mint egy befektetői csoport. 
Az épület fa oszlop-gerendás szerkezetű, fa-vasbeton vegyes födémekkel, a közlekedés különálló lépcsőházban zajlik. 
2002 előtt a német tűzrendészeti szabélyok csak háromszintes faépületekre adtak engedélyt, a jelenlegi szabályzók is csak ötre 
– a hét szint így igazi különlegességnek számít, amit a tűzoltóhatóságokkal való szoros együttműködéssel sikerült elérni. Az 
épület új standardot állít fel a fa szerkezetű, ökologikus épületek részére.  
>>> miesarch 
 
 



Café Moskau HSH Architects 2007-2009 
Karl-Marx-Allée 34 

Kelet-Berlin legendás étterme volt – exkluzív berendezésével, márványburkolataival, nagy üvegfelületeivel már az NDK időkben 
atrakciónak számított. Az eredeti kétszintes, átriumos épületet 1964-ben nyitották meg, a nyolcvanas években teljesen 
átalakították, ’89 után műemléki védettséget kapott. A kilencvenes évek közepén Berlin klub-élete fedezte fel magának a helyet, 
a HSH iroda 2007-ben alakította át 2400 fős konferenciaközponttá. A keleti oldalon új, reprezentatív bejáratot alakítottak ki a 
flexibilitás növelésére, ide került a hely világító logója is. 
 
DAZ (Német Építészeti Központ) Claus Anderhalten, 1995. 

Köpenicker Strasse 48-49 
Nem egyszerű megtalálni egy használtautó-kereskedés mögött a hatalmas raktáregyüttesből átalakított Német Építészeti 
Központot (Deutsches Architekten Zentrum). Az alsó szintjein kiállító helyiségek, konferenciatermek és éttermek vannak, a felső 
szinteken kisebb irodák, építészműtermek foglalnak helyet. Ezen túlmenően számos fontos építészegyesület választotta az 
épületet székhelyéül: a Német Építészek szövetsége (BDA), a Német Belsőépítészek Szövetsége (BDI) és a Német Táj- és 
ketépítészek Szövetsége (BDL),  
 Az építésznek sikerült az újat és régit szerencsésen ötvöznie. Ahol lehetett megőrizték, helyreállították az eredeti 
részleteket. Új acél-üveg homlokzat került a korábban lerombolt épületrész elé – ebbe az üveg-síkba ékelődik be a bejárat 
előregyártott vasbeton kubusa. www.daz.de  

Scharoun Saal: Di-Fr 12-19 h, Sa/So 14-19 h  
Taut Saal: Tue-Fr 12-19 h, Sat/Sun 14-19 h 

 
„Bonjour Tristesse” - IBA lakóház, Alvaro Siza Vieira, 1982-90 

Schlesisches Tor - 52-lakásos lakóház, napközi-otthonos iskola, öregek-klubja 
A hatemeletes saroképület - kis közzel "eltartva" - csak a földszint feletti kiváltó-gerenda szalagjával kapcsolódik a balról 
szomszédos, négy emeletes, de azonos magasságú, eklektikus-neoreneszánsz bérházhoz. A tömb kiegészítésének elve a 
különös gesztusok ellenére sem sérül: a jobb oldalon az attikafal a szomszéd oromfalszerű tűzfalát folytatja; balra a felső 
ablaksor ablakai között párkány-darabok folytatják a szomszéd párkányát.  
A napközi (és óvoda) szerkesztése izgalmas és a telkek rendszerére reflektáló helyzetet teremt, expresszív formálást mutat a 
földszintes, tetőteraszos idős-klub is, de az utcavonaltól visszahúzva található, a szomszéd ház beforduló homlokzata miatt.  
"A felirat elhelyezésének iróniáját a "bánatos" ablaksorok inspirálták, ahogy az építészek egészséges humorral emlegették; a 
"Bonjour Tristesse" így most a sarokház mintegy hivatalos nevévé vált."  
 
Oberbaumbrücke Santiago Calatrava 1996 
  
Az 1896-ban épült neo-gótikus híd nemcsak a normál utcai forgalmat szolgálta ki, hanem egy elegáns, aszimmetrikus ívvel az 
új, akkor igen korszerűnek számító felszíni vasútvonalat is. A II. világháború utolsó napjaiban a középső része felrobbant, ezt az 
50-es években ideiglenes acélszerkezettel pótolták. A fal megépültével a Nyugat-Berliniek részére a hídon határátkelő létesült – 
nagyritkán egy-egy idősebb úr ment át a romok felett.  
Az ideiglenes áthidalást felváltó új acélhidat Santiago Calatrava tervezte. A dekoratív téglaarchitektúrába való beavatkozás 
visszafogott és elegáns, szép példája a történeti építészet és a korszerű mérnöki alkotás egymás mellett élésének. 
 
East-Side Gallery 
A Berlini Fal leghosszabban megmaradt darabja (1,3 km.), ami jelenleg a világ legnagyobb szabadtéri galériája. A felületen vagy 
100, a világ legkülönbözőbb részéről származó művész festménye látható 1990-ből. A képek a változás örömét, eufóriát és a 
jövővel kapcsolatos reményeket fogalmaznak meg. 
Az idők során a festmények kétharmada nagyon erősen megrongálódott – az idő műlásának, más graffitiknek vagy 
vandalizmusnak köszönhetően, 2009-ben elkezdték a fal restaurálását. 2006-ban a Fal egy 40 méteres szakaszát kicsivel 
nyugatabbra szállították, az eredeti pozícióval párhuzamosan, az O2 aréna feltárását biztosító út miatt. 
 
Spree, fürdőhajó AMP Arquitectos, 2004 

Am Flutgraben, Berlin 
Ez az úszó medence egy öreg uszály újrahasznosításával jött létre. A javaslat új kapcsolatrendszereket építhet ki a város és a 
folyó között, új életet költöztetve a Spree itteni partjára. 
 
keleti helyek 
boxi, Szimply, Sonntagstrasse Admiral brücke 
 
 
 
 



Hausburgviertel tornaterem Chestnutt_Niess Architects 2006 
Otto-Ostrowski-Strasse 6  

A XIX. századi porosz ipari építészet jellemző anyaga, a vörös tégla a kor mészárszék-komplexumának csarnokait már 
messziről felismerhetővé teszi. Több épületet lebontottak már, a megmaradó védett épületeket az új, vegyeshasználatú 
épületekbe integrálják – a korábbi marhavágóhídból így lett tornacsarnok. Az újmodern tornaterem világosan különválik a 
meglévő szerkezetektől; a faszerkezetű, felülvilágítókkal kikönnyített, aláfeszített tető szinte lebegni látszik 
 
Velodrom; Uszoda és műugrócsarnok Dominique Perrault, 1999. 

Landsberger Allee 
A létesítményt a 2000-re megpályázott olimpia hívta életre - nemzetközi pályázat után a két komplexum építése 1993-ben 
kezdődött el. Negyedévvel később eldőlt hogy Sydney nyer, így néhány alapvető változtatásra volt szükség, már nem az 
Olimpia kerékpárosversenyeinek a kiszolgálása, hanem egy kulturális eseményeket, koncerteket is befogadó hely kialakítása 
lett a cél (Velodrom). 
A két épületet a tervezők 17 méter mélyen a föld alá nyomták, a tetők úgy egy méterrel van a terepszint felett a hatalmas 
parkban, ahol 450 almafát is elültettek. 
 
07 dél 
 
Admiral brücke 
Az Admiral-Brücke nem csupán egy szép acélszerkezetű híd a kreuzbergi Landwehrkanal felett, de egy tipikus berlini 
találkozóhely is. Minden este tele emberekkel - még télen is: üldögélők, beszélgetők, utcazenészek. 
Az idelátogatóktól azért az idő előrehaladtával fokozott csend kéretik: a környéken lakók intenzív telefonkapcsolatban állnak a 
rendőrséggel.  
 
Elisabethof, Kurt Berndt 1897-98 

Erkelenzdamm 61. 
Az ötudvaros épületkomplexum a XIX. század végi jellegzetes ipari udvarok egyik jó állapotban fennmaradt példája (bár a 
világháborúban komolyan megsérült). Az utcai szárny lakásokat, a hátsó  üzemi funkciókat tartalmaz. 
 
Tempelhof repülőtér Ernst Sagebiel 1941 
A terület korábbi századokban a Templomosok lovagjaié volt, innen a név. Speer nagyszabású látomásaként a repülőtér ma a 
világ legnagyobb épülete: 1200 m hosszú. A tervek szerint ez is része lett volna a Führer azon grandiózus törekvéseinek, hogy 
Berlint a Harmadik Birodalom fővárosává alakítsa. Kulcsszerepet játszott abban, hogy a szovjetek nem tudták elzárni Nyugat-
Berlin ellátását 1948–49-ben, és az itteni légifolyosó táplálta Nyugat-Berlint. 2008-ban bezárt, 2010 május 8-án „Tempelhofer 
Feld” néven óriási közparkként nyitották meg, vagy 200.000 berlini jelenlétében. 

Nyitva reggel hattól napnyugtáig. 
 
Krematorium, Baumschulenweg Axel Schultes 1999 

Kiefholzstrasse 221., Treptow, 
Az Axel Schultes–Charlotte Frank tervezőpáros nagyon megijedt, mikor megnyerte a Berlin dél-keleti részén lévő 
baumschulenweg-i krematóriumra kiírt pályázatot. Olyan feladat volt ez, amihez nagy érzékenység kell, de nem érzelgősség; 
ünnepélyesség, de nem pompa; gyász, de nem borzalom. Tervük egy barlangszerű, absztrakt ligetet formáz, amelybe a 
mennyei fényt égigérő fák hozzák le. Középen egyszerű, kerek medence áll, az oldalt túlcsorduló vízen egy tojás úszik – az élet 
szimbóluma. 
 
Adlershof 
S-Bahn-Linie S 9 bis Adlershof (ca. 25 min) 
 
Solarkleid in Schwarz Krehl-Girke Architekten, 2009? 

Groß-Berliner Damm 149 
 
Photonics Centre Sauerbruch Hutton 1996-98 

Carl-Scheele-Strasse 16., Adlershof,  
A Photonics Centre optikai, opto-elektronikai és lézertechnológiai kutatóközpont. Két részből: az „Amőbából” és a „Hall”-ból áll, 
ezeket földalatti alagút köti össze. 
A „Hall” egyszintes épület, flexibilis, 7,5 méter magas gyártótérrel. A vasbeton födémet a homlokzati síktól két méterre 
hátrahúzott acél pillérsor tartja. 
Az Amőba, a nagyobb épület háromszintes, mély traktusszélességű, hogy be tudja fogadni középen az optikai laboratóriumokat, 
a kerületen pedig az irodákat. A széles pillérek lehetővé teszik a kéthéjú homlokzat kialakítását – a két réteg közötti tér a 
szellőztetés helye, ami egyúttal hőtani pufferzónát is jelent. 



 
Falkenberg kertváros Bruno Taut, Heinrich Tessenow 1913-15 

Akazienhof, Gartenstadtweg 
Ezzel a népnyelven csak „festékesbödön-telepnek” nevezett létesítménnyel valósította meg Taut első ízben Berlinben a maga 
színes építészetét. A telep egy nagyobb kertváros részét képezte volna, aminek a teljes befejezését az első világháború 
akadályozta meg. A tér összetéveszthetetlen minőségét az aszimmetrikus elemek adják.  
A tér városi jellegét erősítette, hogy Taut a bejáratok elhelyezésével keltett asszimetriát észrevétlenül úgy vezette tovább, hogy 
a baloldali házsort egy bérházzal zárta, de a jobboldalit középen megszakította és itt messze hátrahúzva egy négylakásos házat 
helyezett el. Így az a benyomásunk mintha körben önálló házak állnának, kapcsolatban a közös térrel. A színek vörös, sárga, 
kék, amit a fekete és fehér erősít. 
 
Berlin Brandenburg International (BBI) Airport Gerkan, Marg und Partner (gmp) 2011 
 
Épül az új, a Berlin Brandenburg International Airport a schönefelditől délre és elkészülte után Európa egyik legnagyobb ilyen 
jellegű létesítménye lesz. 
A termimál épülete 220 ezer m2-es lesz, 7 szinttel. A két föld alatti szint a vonattal érkezőket fogja kiszolgálni. A földszint lesz az 
érkezési oldal, az első pedig az indulási oldal, valamint az üzletek szintje. A másodikon a várótermek, a harmadikon pedig az 
éttermek lesznek kialakítva. Az épület tetején egy tetőterasz várja majd az érdeklődőket. A terminált és a kifutópályákat már úgy 
tervezték, hogy az képes legyen fogadni az Airbus A380-as óriásgépét is. 
 
BBI Infotower Kusus + Kusus Architekten 2010 
Funkciójában az egykor a Leipziger Platzon állt Info Boxhoz  hasonlít a 2009-ben elkészült 32 méter magas BBI Infotower – az 
ideiglenes épület feladata BBI Airport építésének követése. A berlini torony acél szerkezetű, kifelé szélesedő és lassan elforduló 
háromszög-alaprajzzal. A tetejéről a toronydarukkal megegyező magasságból nyílik kilátás az építkezésre, a talajszinten levő 
kiállítóépületben a tervekkel lehet megismerkedni. 

The BBI infotower can only be visited by prior arrangement. 
four tours daily: 10.30 AM, 12:30 PM 2:30 PM 4:30 PM 
Prices 10 Euro per person / Discounts for children/school groups / 50 persons max. per group 

levél ment, 10:30, júli 14-es kérelemmel. (lehet-e 11:30?) bbi-info@berlin-airport.de  
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Skandináv nagykövetségi együttes Berger + Parkkinen Architekten, Bécs 2000 

Rauchstrasse 1 
Az északi országok évek óta dédelgették egy közösen kialakítandó nagykövetség tervét, most, Berlinben nyílt először lehetőség 
az ötlet megvalósítására. A pályázatot a Berger + Parkkinen osztrák-finn építésziroda nyerte: az önkényesen kanyargó réz fal 
csak néhol reagál a mögöttes történésekre, az amőba-szerűen kialakított belsőt szintén önkényesnek ható irányok, tengelyek 
szelik át – a szemlélőben óhatatlanul felidéződik Palladio vicenzai Teatro Olimpicoja. Az egyes követségi épületek tervezésére 
nemzeti pályázatokat írtak ki. A beépítési terven kívül Berger + Parkkinen tervezte a Felleshus épületét is, ebben találhatók a 
követségek ügyfélforgalmi terei. 
nyitva tartás? 
 
Városi villák, Beépítési terv: Rob Krier 1983-1985, IBA 

Rauchstrasse 
modern előzmények: mintaadás igénye; szoliter "városi villa"-kubusok, kapu és záró variánsokkal; a Rob Krier által tervezett 
bejárat a bécsi Karl-Marx-Hof bejáratát idézi; fogatolt, vagy abból származtatott alaprajz-szervezés; hitvallások: racionális, ill. 
romantikus-historikus (hallos); ugyanígy építészeti hitvallások a külső megformálásban: 
1. Aldo Rossi, 2. Henry Nielebock und Partner, 3. Giorgio Grassi, 4. Klaus-Theo Brenner/ Benedict Tonon, 5-6. és 9. Rob Krier, 
Bécs/Luxemburg; 7. Francy Valentiny/ Hubaert Hermann, Luxemburg; 8. Hans Hollein, Bécs; 
>>> architecture in Berlin; 
 
Bauhaus Archiv Walter Gropius 1976-78  

Klingerhöferstrasse 14. 
A Bauhaus Archívum számára Gropius először Darmstadtba tervezett épületet, amit ott nem sikerült megvalósítani. Az archívum 
Berlinbe költözésekor (1971) ugyanennek az épületnek a megépítése mellet döntöttek, ezt Alexander Cvijanovic, a Gropius 
munkatársa adaptálta a helyszínre, aminek során erős változtatásokra volt szükség. 
Ezeket a válzottatásokat sokan kárhoztatták,de az épület értékei – a belső, vagy a külső jellegzetes sziluettje –idővel felszínre 
kerülni látszanak. Az épületet 1997-ben műemlékké nyilvánították. 
Az épület bővítésére kiírt pályázatott a SANAA iroda nyerte meg 2005-ben. 

Wednesday to Monday 10am - 5pm, closed on Tuesday 
 



Lakóépület, Axel Schultes 1987 
Lützowplatz 5. Berlin-Tiergarten 

Ez a Lützowplatzon, Jürgen Sawade kifinomult, modernista belső kiképzésű bárjának szomszédságában álló épület 
magyarázatot adhat arra, hogy miért tartják sokan Berlin legérzékenyebb építészének Axel Schultest. 
A szomszéd épület 60 m hosszú tűzfala miatt az udvart nem találták a lakások számára alkalmas környezetnek. A lakások ezért 
az utcára tájoltak, egy hátsó folyosóról feltárva. A kétszintes lakásokat tartalmazó ház homlokzata a szomszédos épületek 
részleteit tükrözi vissza. 
 
Bundespräsidalamt 
 
Interbau, 1957 

Hansaviertel 
Az 1957-es Interbau („Internationale Bauaustellung”) nemzetközi építészeti kiállítással az egykor sűrűn beépített, de a 
háborúban elpusztult Hansa negyedben a „holnap városának” mintáját kívánták felállítani, mintegy modern válasz a Stalinallee-
ra. Az ideiglenes kiállítási csarnokok közül csak a Berlin-pavilon (1) élte túl a kiállítás idejét. A kedvező közlekedési feltételek, a 
zöldterület, a Tiergarten és a belváros közelsége és részben a lakások nem konvencionális alaprajzai miatt a Hansa-negyed 
máig magas lakóértékű kerület. 
5. Wassili Luckhardt, Hubert W. Hoffmann, Paul Schneider-Esleben; 8. Walter Gropius, TAC (USA); 9. Pierre Vago (Franciao.); 
10. Alvar Aalto (Finno.); 13. Arne Jacobsen (Dánia); 20. Paul G. R. Baumgarten; 30. Max Taut; 34. Egon Eiermann; 35. Oscar 
Niemeyer Soares Filho; 36. Werner Düttmann;  
 
Kant-Dreieck Joseph Paul Kleihues 1994; 

Kantstraße, Fasanenstraße 
A telek geometriáját függőlegesbe átfordító háromszög a ház tetején egy pusztán ornamensként megjelenő vitorla - egyfajta 
szélkakas. 
„Milyen genius lociról lehet ezen a helyen beszélni, ahol a Tingeltangel (night club), bankok és a tőzsde élnek egymás mellett? A 
házat megkoronázó fém „szélkakas” már messziről integet a városlakóknak, de jeleket küld a múltba is: a Romanischen Café 
írójának vagy a szecesszió művészeinek. A Kant háromszög a melankólia és a szórakoztatás között egyensúlyozó helyre 
reflektál.” 
 
Hotel Concorde Berlin Jan Kleihues, Kleihues + Kleihues, 2006 

Augsburger Straße 41, >>> a térképünkön itt. 
„Öt csillag plusz” hotel a Kurfürstendamm és a Joachimstaler Straße kereszteződésénél. A telek pont határhelyzetben van: egyik 
oldalon a Berlinben szokásosnak mondható 22,5 méteres homlokzatmagasság, a tér felé a szabadonálló toronyépületek a 
meghatározóak. Az új épület tömege ennek a kettősségnek a feszültségét jeleníti meg.  
architekturpreis Bearchitekturpreis Bearchitekturpreis Bearchitekturpreis Berlin 2006rlin 2006rlin 2006rlin 2006    

http://www.kleihues.com/projekte/realisierte-projekte/chronologie/2000-2009/260-hotel-concorde.html  
 
Ludwig Erhard Haus (Értéktőzsde) Nicolas Grimshaw & Partners 1998 

Fasanenstrasse, Berlin.Charlottenburg 
A ház gerince a nyitott, belső utca, ahonnan betekintés nyílik a kereskedelmi szintekre és a kiállítási területekre. A megrendelő 
kívánsága volt a teljesen szabad, átjárható földszint kialakítása, ennek következménye lett aztán az épület különös alakja – a 
köznyelv „armadillónak” hívja. A felső szintek a ház elejétől a végéig sorakozó 15 db., helyszíni betonból készült hatalmas ívről 
függnek. A komplexumban két átrium kapott helyet, a természetes világítás és szellőzés biztosítására. 
 
Koncertterem, Zeneművészeti Főiskola Paul Baumgartner, 1955 és 1971-75 
Konzertsaal der Hochschule für Music und Studiobühne -; 
 
A világháború utáni első nagy építkezés Nyugat-Berlinben. A Filharmónia megépültéig itt játszott a Berlini Filharmonikusok 
Herbert von Karajan vezetésével. 1360 ülőhely - 20 évvel később (1971-75) Baumgarten egy stúdiószínpaddal bővítette az 
épületet. 
Az épület előtti téren Hans Nagel PVC-szobra áll. 
>>> berlin.de 
 
Bányászati és kohászati kar Willy Kreuer 1959 

Ernst-Reuter-Platz 
Az épület műemlék, egy építészettörténetileg is összefüggő urbanisztikai egységbe illeszkedik. Az egyetem vezetése arra 
hivatkozva, hogy nincs keret az épület halaszthatatlan felújítására, el akarta adni azt, hogy a helyén egy új irodaház épüljön – 
ezt sikerült azóta megakadályozni. 
http://www.nachkriegsmoderne.de/ 
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AEG Turbinagyár, Peter Behrens 1909 

Huttenstraße 12. 
1909-ban építette meg az AEG számára a berlini Turbinacsarnokot. A gyártás – dinamógépek előállítása – a természetes 
megvilágítás maximumát követelte meg. Behrens a csarnokot fő épülettestre és aszimmetrikusan elhelyezett mellékszárnyra 
osztotta, ami a főépülettől világosan különválik. A csarnok hosszoldalát óriási, acélgerendák közé feszülő üvegfalakkal képezte 
ki. Az acéltámaszok lefelé vékonyodnak, és csuklóban végződve kapcsolódnak az alaphoz. Az a gondolat, hogy a szerkezeti 
összefüggések feltárásával alakformáló elemeket nyerjen, arra vezeti Behrenst, hogy a csuklót a homlokzaton láthatóvá tegye. 
Ezzel a szerkezet illesztési pontja architektonikusan kiemeltté vált. 

nyitva tartás? 
 
Schinkel pavilon Karl Friedrich Schinkel 1824-25 
Az olasz klasszicista stílusú Schinkel Pavilont III. Frigyes Vilmos nyári lakosztályként használta. Az épületben megtekinthető 
bútorok, képek és szobrok a korai XIX. század életstílusát közvetítik. 
 
Wohnen am Schloß Hans Kollhoff, 1987; 

Luisenplatz in Berlin, 65 Wohneinheiten 
Kolhoff első tervében a négyemeletes Jugendstil lakóházat lebontva, a Luisenplatz eredeti térfalától visszahúzott, mintefy 120 
m-es, lábakra állított, ívelt épülettel zárta a teret. Egy további, folyóparti épülettel alkotott folyóparti térfalat, és képzett egy új, a 
folyópartra vivő, fasorokkal szegélyezett belső sétányt. A hatóságok végül nem ezt a pályaművet választották, így végül egy 
sajátos keverék jött létre. A megvalósult beépítés talán leglátványosabb, ugyanakkor legvitatottabb része a Jugenstil-ház és az 
azt „satuba fogó” kvázi-folytonos épületcsoport. 
 
Ringsiedlung - Siemensstadt Hans Scharoun 1929-31 

Siemensstadt (1379 lakás és 17 üzlet) 
Hans Scharoun (1), Walter Gropius (2), Otto Bartning (3), Hugo Häring (4), Fred Forbat (5), Paul Rudolf Henning (6) 
Scharoun terve volt az 1379 lakás és 17 üzlet városépítési alapvetése, melyet három részre bontottak, a cél az volt, hogy a 
Siemens alkalmazottainak mintaszerű lakáskörülményeket teremtsenek. A legtöbb sorház az optimális benapozás miatt észak-
dél irányú, északi végeik csökkenő szintszámmal a Jungfernheide parkba nyúlnak. 
A kerttervező Leberecht Migge magánkertek nélküli, összefüggő, szabad zöldfelületeket tervezett. A telep a berlini Új Építészet 
egyik csúcspontja, az UNESCO Világörökség része. 
 
Olympiastadion Berlin Werner March 1936, Gerkan, Marg und Partner (gmp) 2000-2004 

http://www.acadgraph.de/referenzen/olympiastadion-berlin.html  
A jelenlegi stadiont eredetileg az 1936-os nyári olimpiára építették (a játékokat Hitler nyitotta meg). A stadion szomszédságában 
építtette Adolf Hitler a Maifeldet, a 250 ezer nézőt befogadni képes hatalmas felvonulási mezőt. Berlinben vezették be az 
olimpiai fáklya maratonszerű körútját. 
A stadiont hosszas viták után a 2006-os futball világbajnokságra felújították – a nézőteret lefedték, a küzdőteret, 2,67 méterrel 
lesüllyesztették. Ma 74,228 ülőhelyével a legnagyobb németországi stadion – ma a Hertha BSC otthona. 
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nyitva tartás? 
 
Courbusierhaus Berlin, (Unité d'Habitation typ Berlin) Le Corbusier, 1956-1959. 

Flatowallee 16., Charlottenburg,  
Berlin sziluettjéhez Le Corbusier eredetileg az 1957-es Interbau keretében járult volna hozzá a Tiergarten peremén, de amikor 
bejelentette, hogy egy 17 szintes, 557 lakásos „lakógépet” szándékozik építeni, a városvezetés úgy találta, hogy érdemes lenne 
ehhez valami megfelelőbb helyet találni. 
A „függőleges falu” szellemét hangsúlyozva az egyes szinteket „emelet” helyett „utcáknak” hívják. Le Corbusier víziójában olyan 
erősen élő szolgáltatások, mint az óvoda a tetőn vagy az üzlet-utca a hetediken, soha nem valósulhattak meg. 

nyitva tartás? 
 
Zsidó iskola Zwi Hecker, 1991/1995 

Waldschulalle 
A héber nyelv az iskola szó helyett a “könyv háza” kifejezést használja, és míg az épület valóban olvasható nyitott könyvként is, 
ugyanúgy felidézheti egy napraforgó, egy szétrobbanó sugárnyaláb, vagy középkori házak keszekusza halmazát is. A 
szabálytalanul csoportosuló termeket - öt nagyobb és számos kisebb “levelet” - mintha a centrifugális erő dobta volna szét, 
közöttük formák, terek, utak udvarok túláradó gazdagsága tárul fel. 
 
 



10 dahlem - zehlendorf 
 
Matthäus templom, gyülekezeti ház Otto Rudolf Salvisberg 1928-30 

Schloßstraße 44 
Salvisberg ennek a közösségi központnak az építésénél nehéz feladat előtt állt, egy szűk területre a 1890-ben épült Mättheus 
templom közvetlen szomszédságába kellett gyülekezeti és hivatali helyiségeket és több lakást elhelyeznie. A templom előtti 
területet U alakban kerítette be, ezáltal egy nyugodt udvar jött létre. Feltűnő a létesítmény monumentalitása, ami nagyrészt a 
patetikus-ünnepélyes bejáratnak köszönhető; ebben két-két magas, a tetőig érő travertin kőlapokkal burkolt pillér áll. Ezek között 
tárul fel az utca felöl az udvaron keresztül a templom. A hosszan húzódó fémkeretes ablaksáv, a józan, tárgyilagos klinkerfal 
utal a kor haladó építészeinek épületeire. 
 
Mietwohnanlage Steiglitz Paul Mebes 1907-08 321 

Fritschweg 
 
Szabadegyetem (Freie Universität) Georg Candilis és társai 1967-79 

Habelschwerdter Allee 45 
Az új egyetemi épületekre kiírt pályázaton 1963-ban a Team 10 köréből nem sokkal korábban szerveződött iroda munkája nyert 
egy olyan pályaművel, ami alapjaiban forgatta fel az egyetemi építészet addig ismert rendjét. Az 1973-ban befejezett épület az 
addig ismert hierarchikus rend helyett szétterülő, befejezetlen, a belső és külső terek közötti különbséget megszüntető struktúrát 
teremtett. 
Ez szinte közvetlen kapcsolatban áll a hatvanas évek baloldali társadalomelméletének közösségszemléletével, ami egy 
hierarchiától mentessé váló társadalom létrejöttében hitt. 
Az első építési ütem (1967-72): "Rozsdalugas" (Rostlaube); a régi panelek külső burkolatát később egy újfajta, bronzzal ötvözött 
anyagra cserélték ki. Második ütem (1972-79): "Ezüstlugas" (Silberlaube). 1985: nagymenza. 

nyitva tartás? – írtam nekik 
 
Szabadegyetem – a Filozófiai Kar új könyvtára, Sir Norman Foster 2005 

Habelschwerdter Allee 45 
A Filozófia Kar új könyvtárának helyszíne az egyetem hat udvarának egyesítésével keletkezett. Az épület négy emeletét 
természetes szellőzésű, buborékszerű alumínium-üveg szerkezet fogja körül, ezeket pedig sugaras szerkezetű acélszegélyek 
erősítik. A könyvespolcok az emeletek közepén állnak, körülöttük a termek szélére rendezve helyezkednek el az olvasóasztalok. 
A szintek körkörös elrendezése a napfényes dolgozóterek hatását kelti. A könyvtár formája miatt hamar elnyerte a találó 'berlin 
agya' becenevet. 
Az épület 35 százalékkal kevesebb energiát használ, mint egy hasonló nagyságú épület. A bővítést Mies van der Rohe díjra 
jelölték;  
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Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9:00 - 22:00 Uhr 
Samstag - Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr 

 
Onkel-Toms-Hütte telep Bruno Taut, Hugo Häring, Otto Rudolf Salvisberg 1926-32 

Argentinische Allee 
Bruno Taut, Martin Wagner városi építési tanácsos és a telektulajdonos Adolf Sommerfeld érdeme, hogy a közelében fekvő 
kirándulóhelyről Onkel-Toms-Hütte-nek nevezett telep, a Weimari Köztársaságnak az egyik legkimagaslóbb építészeti 
teljesítménye lett. Taut végezte a mintegy 15000, túlnyomórészt középosztálybeli lakosra kidolgozott terv városépítési 
irányítását. Häring alakította ki az északi, Salvisberg a déli családi házas részt a Riemeisterstraße mentén. Ahogy már a 
Hufeisen-telepnél Britz-ben, itt is racionalizált építési módokat, az alaprajzok tipizálását, valamint az építőanyagfajták 
korlátozását alkalmazták, a Gemeinnützigen Heimstätte AG (Közhasznú Otthonok Rt.) által épített telep költségeinek 
csökkentésére. A „papagáj telep” vagy „festékesbödön” név találóan szemlélteti a színezés hatását, amit Taut a „legolcsóbb 
építészeti eszköznek” nevezett. Taut, ahogy Britzben is itt is nagyvárosi elemekkel kötötte össze a kertváros ötletét. Különbség 
Britzhez képest, hogy itt a telep középontjában kiképeztek egy közlekedési centrumot. A metróállomást előbb Alfred Grenader 
készítette 1929-ben, majd Salvisberg bővítette 1930-tól. Helge Pitz építész kiterjedt elemzése alapján1976 és 1981 között 
számtalan lakóház visszakapta eredeti színezését. 
 
„Ostorcsapás” lakóegyüttes (Peitschenknall) Bruno Taut 1930-31,  

Argentinische alle 157-219 
Bruno Taut itt 36 házegységet kötött össze egy épületbe, a hosszúsága miatt nevezik ostorcsapásnak. A sima front rizalitokkal, 
lekerekített falrétegekkel strukturált. A mélyen ülő lépcsőházi ablakok is lekerekítve nyomódnak be falsíkba, így a különböző 
falsíkokok egymással összekapcsoltnak tűnnek. A kerti oldal megegyezik a Britzi Hufeisen telepivel. Így a sor a kék nyugodt 
lesimított emelettel, klinker burkolatú párosan elrendezett erkélyekkel, és a sor végén egy-egy záróépülettel készült. Ez a 
hosszú, lendületes vonalú városépitészeti kompozíció vezette Bartingot és Gropiust a Siemensstadt kialakításánál is. 



 
Versuchsiedlung "Am Fischtal" (kísérleti lakótelep) Heinrich Tessenow 1928-29 

Am Fischtal 
A huszas évek lapos-magastető körüli vitája gerjesztette az u.n. zehlendorfi tetőháborút, ezek a házak aztán közvetlenül az 
ellenpélda, az Onkel-Toms-Hütte lakótelep mellett épültek fel. 
Tessenow (13,14,27, 28) vezetése alatt a középosztály lakásának végső formáját kívánták prezentálni. 
A 120 lakás egy- és többcsaládos házként épült meg. A telep egységesítő elemei a 45 °-os nyeregtető mellett a fa pergolák, 
spaletták, osztóléces ablakok, fatáblák illetve a szimmetrikus homlokzatképzés. A meglehetősen nagyszámú 2 szobás lakáson 
túl 4-6 szobásak is találhatók itt. A lakótelep 1928-ban "Bauen und Wohnen" címmel kiállításként nyílt meg, és komplett 
berendezett lakásokat mutatott be. A kiállítás pavilonját Walter Gropius és Moholy-Nagy lászló tervezte. 
 
 
 
 
 


