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Előszó
A KORTÁRS PORTUGÁL ÉPÍTÉSZET stilárisan és alkotómódszertan vonatkozásában is meghatározó
építészeti kört jelent az ezredforduló építészetében. A portugál modern építészet – amely a diktatúra
alatt éveken át az európai építészeti kapcsolatok határterületein fejlődött – a politikai átmenet évei után
lassan bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe, legfőképpen Álvaro Siza különleges jelenlétével,
akiben a mester és a köznapi ember poetikus tehetsége az ország különleges történetiségének
megjelenítőjére lelt.
A könyv nemcsak Siza munkásságával foglalkozik, hanem az őt követő nemzedékek jelentős és
innovatív építészeinek alkotásain keresztül is keresztmetszetét adja a kortárs portugál építészetben
megjelenő példaértékű jellemzőknek. Az építészek által megismerjük az ország két szellemi központját:
Lisszabont és Portót. E két város – egyik a tengerparton, a másik folyó mellett – magában hordozza
egyrészt a történeti, másrészt a legfrissebb kortárs építészetet; kimeríthetetlen lehetőséget biztosítva a
hely emlékezetéből és a helyénvalóság modern viszonyulásának, mély beágyazódottságának kortárs
megjelenítésére. A hagyományok beépülésével a mindennapok ezredvégi kultúrájába közelebb
kerülhetünk egy európai regionális kultúrkör megértéséhez .
A portugál építészet és annak nemzetközi elfogadottsága jelentős figyelmet kapott az utóbbi időben a
szakírásban. Olyan portugál építészek, mint Fernando Távora, Álvaro Siza és Gonçalo Byrne munkássága
ráirányította a figyelmet a ma már nemzetközileg ismert építészek: Eduardo Souto de Moura, João Luis
Carrilho de Graça és a fiatalabb nemzedéket képviselô Paulo David, João Mendes Ribeiro, valamint az
ARX Portugal, az Aires Mateus és a Promontório iroda munkáira .
A portugál népi-vernakuláris építészetben végzett kutatómunkásságuk egy ellentétes folyamatot
indukált. Megkérdőjelezték a modernitást, amennyiben kijelentették, hogy a modern építészet nem az idő
szelleméből építkezik. Valójában ez már csak megerősítése volt az ismert tételnek: „a modern
építészetnek a kezdetekről kell indulnia” – vagyis az alapot a „portugál ház” jelentette.
Egy új építészgenerációt szeretnénk bemutatni, akiknek a munkái további perspektívákat nyitnak meg a
portugál építészetben, annak ellentmondóan, hogy általában a mesterek alapos vizsgálatából indulnánk
ki. Ezen fiatal építészekre, akik néhol erősebben, máshol kevésbé egyértelműen egy egységes „harmadik
generációt” alkotnak, sokszor jellemző a kettősség: a külön utakon járás és a nemzetközi trendekre való
odafigyelés. Az építészet új kihívásaira választ adó kortárs munkák a nemzetközi érdeklődés
középpontjába kerültek a 2004-es Velencei Építészeti Biennálén is.
A megkapó táj ideális keretet nyújt az építészi alkotófolyamatok számára. Az alkotói fejlődés alapját a
tájhoz való felelősségteljes kapcsolat és az a szándék jelenti, amely újragondolja a modern építészet jelés eszköztárát a különleges aspektusokban. Mindezek eredményeképpen a portugál építészek:
alkalmasak összhangot teremteni a gazdag portugál hagyományok, amelyek a tájban foglaltatnak és a
gyors modernizáció, valamint fejlődés erőteljessége között.

