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Peter Märkli kiállítása Josephson és Giacometti szobraiból az építészettörténet két központi elemét
vizsgálja: az álló emberi alakot, mint szobrot és a klasszikus pillért, illetve ezek egymáshoz való
viszonyát, téralkotó erejét.
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Peter Märkli

1953, Zürich
ETH Zürich
az intézményesített modernizmus és a 
’70-es évek szociológiai tendenciái az 
ETH-n nem hatottak rá
annál inkább Rudolf Olgiati építész és  
Hans Josephson szobrász
magában dolgozik
anyagban és a klasszikus arányrendben 
rejlő időtlenség
számmisztika, aranymetszés
elfeledett emlékek felidézése, történeti 
tudat, érzékiség
szenvedélyes építész, szereti az életet, 
középpontba az embert állítja,
érzéseinek formát szab és a nyugati 
kultúra nyelvén fejezi ki azokat



Hans Josephson Rudolf Olgiati a 20. század közepének építésze, az Új Objektivista Mozgalom tagja elsősorban
családi házakat tervezett. Munkái a modernista esztétikát a graubündeni építészet regionális
hagyományaival ötvözik.



Picasso irodaház, Basel, 2008Novartis látogatóközpont, Zürich, 2006 Oerlikon iskolaegyüttes, Zürich, 2004



Vittorio Magnano Lampugnani rendezési terve egy római tábor szigorát, sűrűségét idézi, 
meghatározza az épülettömeget. További adottságok Diener & Diener öntörvényű, tarka szomszéd 
háza és Günther Vogt közeli parkja.

Novartis látogatóközpont, Zürich, 2006



földszinten: látogatóközpont, belső boulevard, egy-kétszintes előcsarnok, terepszint alatt:
auditórium, emeleten: open space irodák egyenrangú munkaállomások, szigetszerű sarokasztalok

árkád alá befut a fórum kőburkolata és
kijön az előcsarnok famennyezete



átrium az egész épületen keresztül az anyagok barokk pompája a fogadószinten, az anyagtalanítás drágább lett volna



A homlokzati raszter az építészet hagyományos terminológiáját alkalmazza, a premodern értékeket
kortárs olvasatban tolmácsolja (tengelyek, szimmetria). A horizontális elemek feladata, hogy a
szem ne szaladjon fel. A pezsgőszín profilok és az arany semlegesítik a többi színt.



Jenny Holzer LED-felirata
folyamatosan változó szöveggel
különböző betűtípusokkal

integrált művészet
a tervezett véletlen ornamentikát szül



Alex Herter élőlényszerű lépcsőkorlátja 
térbeli romboid
öntött alumínium elemekből

reprezentáció, dekoráció , felöltöztetés



leülő szigetek a világ minden tájáról (kínai, perzsa): az open space kitettsége miatt bizonyos
területek intimmé tétele szükséges a gazdagság és érzékiség eszközével

rózsaszín ill. carrarai márvány mosdók
merőlegesen sorolt olajfa berakással



külsőre ’50-60-as évek amerikai irodaháza
belül az anyagok barokk pompája
külső/belső nem egy nyelvet beszél,
ahogy azt a modern megkövetelné

az építészet hagyományos eszköztárát
nem posztmodern értelemben használja
hanem valódi elfeledett értékként
(oszlop, gerenda, pilaszter)
díszítéssel, ornamentikával együtt



beépítés: földszint követi az utcavonalat, 28 m homlokzatmagasság, de nem magasház, mert a
legfelső szint nagy belmagasságú, Diener & Diener öntörvényű szomszéd

Picasso irodaház, Basel, 2008



acélhomlokzat a külső és belső tér közötti határonlátszó 5. homlokzat a féludvar



28 m homlokzatmagasság, de nem magasház, mert a legfelső szint nagy belmagasságú



olajfa furnér merőlegesen
a tervezett véletlen ornamentikát szül

lépcsőhasáb korlátfüggönnyel sarkok nyitnak a város terére



Oerlikon iskolaegyüttes, Zürich, 2004

Észak-Zürich Központ
60 ha iparterület rehabilitáció a városon 
belül, 5000 lakos, 12 000 munkahely
rendezési terv a gyárépületek adta nagy 
léptéket és beépítést követi
Zürich legnagyobb iskolakomplexuma
700 diák, óvoda, iskola, gimnázium, 
könyvtár, menza
campo jellegű elrendezés
cluster és nem egy épület



telepítés

egy elterülő és egy magasabb épülettömeg
egymáshoz való viszonyuk és a 
városszövetben betöltött szerepük, 
mint közintézmény pontosan definiált 
(tömegkivonások, térburkolat), 
minden iskolai részleg saját bejárattal és 
bejárat előtti térrel rendelkezik, 
a környezettel erősen összekapcsolt



térstruktúra

önálló tércsoportokat alkotnak a tagozatok 
az épületen belül is
2-4 osztályterem, 1-2 csoportszoba és egy 
előtér képez egy egységet
ez a térstruktúra nagy épületmélységet 
eredményez
ezért a közös belső tér emeletmagas 
üvegfallal van elválasztva a termektől, 
melyek elfüggönyözhetőek vagy 
összekapcsolhatóak
folyosó helyett terek, melyek a diákok 
identifikációját erősítik
az osztálytermek önálló kijáratokkal, 
menekülési útvonallal rendelkeznek, az 
előtér így bútorozható





tartószerkezet

vasbeton oszlopok és födémlemezek
vízszintes erőket felvevő látszóbeton 
falakkal
racionális homlokzati rend ellenére a belső 
támaszok rasztere változó a különböző 
méretű terek egymásba metsződése miatt
födémek vastagsága 34 cm
külön lépéshang gátlás nem szükséges
sötét színű előregyártott látszóbeton 
oszlopok magas cementhányaddal
27 m mély cölöpalap



lizénák

klasszikus homlokzati rend
vertikalitását fokozó betonelemek, nem 
applikációként, hanem szerkezeti szereppel
oszlop-lemez rendszer szabad alaprajzot 
vagy független homlokzatot tenne 
lehetővé, de itt a homlokzati struktúra 
semleges vázként olvasható le
betonelemek kitöltés nélkül, nyílt fúgával 
illeszkednek
légtechnika, árnyékolás, Minergie-Standard


