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Erste Campus, Vienna, AT

Opdrachtgever: Erste Bank Group
Oppervlakte: 200,000m²
Bouwkosten: €537m
Personeel: Tony Fretton, Jim Mckinney, David Owen

Tony Fretton Architects is in een internationale prijsvraag
kandidaat gesteld voor het ontwerp voor het nieuwe 20.000
m² hoofdkantoor voor de Erste Bank Group in Wenen,
Oostenrijk. Het programma van eisen van de Erste Bank was
zeer uitgebreid; flexibele kantoorruimten waren benodigd
voor 4000 werknemers van de bank, waarbij een vereiste was
dat iedere ruimte beschikte over openslaande ramen,
voldoende daglicht en uitzicht naar buiten. een
congrescentrum en een handelsvloer. Het ontwerp voor het
gebouw is vormgegeven als drie met elkaar verbonden
onderdelen, welke in maat overeenkomen met neo-klassieke
gebouwen in de stad eromheen, en geven vorm aan de
openbare ruimten tussen de gebouwen. In het interieur van
het gebouw zijn plekken met een kleinere schaal gecreëerd,
met uitzicht naar buiten in alle richtingen.

De drie delen van het interieur hebben drie grote glazen atria
als middelpunt welke beplant zijn om de temperatuur met
een aantal graden te reduceren zodat bij het openen van
ramen een gevoel van buiten onstaat. Bruggen doorkruisen
de atria, door de toppen van de bomen heen, om iedere
kantoor afdeling met de liften, vergaderzalen en cafés te
verbinden. Het centrale deel van het gebouw, dat het meest
voorname voorkomen heeft ten opzichte van het station en
de Schweizer Garten, heeft een bronzen gevel, terwijl de
blokken aan beide kanten van het middelste bouwblok met
rode marmeren gevelpanelen zijn bekleed van dezelfde
proporties. Het gebouw biedt een blik op de activiteiten die
er binnenin plaatst vinden, de bedrijvigheid die zich afspeelt
in het gebouw is te zien in het centrale atrium gedurende de
dag, zoals de Erste Bank had voor ogen had, en 's avonds zijn
in de atria de verlichte beplanting te zien.




