
Pigmentek, elfedés, elburkolás 

Ornamens, szín, felület 

-Térértelmezés 
-Identitás, (divat, öltözet) 
-Kontextusteremtés 
-Fal és öltözet 
-A természet absztrakciója (Ricola) 
-Ornamens mint ikonográfia (Eberswalde) 
-Ornamens mint megvilágított  jel (SUVA) 
-Szép vonal (Bond 40) 
-Ornamentika mint szerkezet (Prada) 
 



Geometria,  felület, ornamentika 
Erős ortogonális geometria (swissbox) (doboz-architektúra) jellemzi a korai műveket, mely a későbbiek során fokozatosan feloldódik, 
ennek következményeként a felület mint az építészet médiuma, az építészeti aktivitás és reprezentáció egy fontos terepévé válik az 
ornamentikával együtt, mely az életmű fejlődésével a térben teljesedik ki. 





Pigmentek, elfedés, elburkolás 

-Identitás, divat, öltözet) 







Andreas Fuhrimann, Gabrielle Hächler, Pavillon am Hafen Riesbach, Zürich (Klausstrasse 2, Seefeldquai) 











Pigmentek, elfedés, elburkolás 

Térértelmezés 



Pigmentek, elfedés, elburkolás Térértelmezés 





Pigmentek, elfedés, elburkolás 

- Kontextusteremtés 





Ornamens mint absztrakt természet 





Karl Blossfeldt (1865-1932) Berlin, iparművészeti iskola tanára, szobrász, fotográfus  
1928 Urformen der Kunst 



Marcel Duchamp 
avagy hogyan semmizte ki a filozófia a  művészetet (Danto) – és az építészetet -  konceptualizmus – ready-made   





Az építészeti ornamens vagy 
felékítés általában olyan 
építészeti elem, amely az 
épület szerkezetének és 
funkciójának sérelme vagy 
változtatása nélkül 
eltávolítható. Az tiszta 
ornamensnek pedig közvetlen 
szerkezeti szerepe van, 
befogadja a felékesítést, vagy 
az épület szerkezeti részét 
értelmezi. 

Tiszta ornamens 



”Ahhoz hogy a forma jelentőségteljes szimbólummá váljon, 
az ember autonóm alkotásává emelkedjék, a valóság az anyag megsemmisítése szükséges.” Semper Ornamens mint ikonográfia 











A felület megmunkálása 





Tomas Ruff képgyűjteménye, történeti és társadalmi tudatosság fenntartása. Négy témakör:  művészet, történelem,  tudománya, politika 





Herzog & de Meuron (153) Park és múzeumbővítés, Argau, 2003 



Marc-Antoine Laugier (1713–69),  



40 Bond, luxus lakóépület, New York 

Szép vonal 



Grafiti, 4 rész, numerikus modell : EXYD (Detlef Schobert) , Formai kontroll, Polisztirol munka 
modell:  Munderich, Alumínium öntvény : Polich Tallix (Bo Getring), Szerkezeti analízis: Desimone 



Ornamentika mint szerkezet 



kirakat, függönyfal, szerkezet, kijelző összeolvadása 

6 emelet, 5 oldal, 4 üvegtípus, (sima, mart üveg a 

próbafülkéken, konvex kivetíti a bolt belsejét, konkáv 

beszívja a látogatókat) az űrből érkezett kihegyezett kripton 

kristály, egységes építészeti többdimenziós univerzum. 

Látvány befelé a termékekre, kifelé a városra.  



Alberto Giacometti, Cube, 94x54x59,bronz 

1933-34, kristályos és egyben emberi lépték 

üveg hálónehezék 



H. Bernard Hoesli, Texas School of Architecture, Austin (1951-1957) 
A modernizmus elveinek az oktatásban való felhasználása 
A transzparencia fogalmát a kubista festészetből származtatja, ennek megfelelően elsősorban nem fizikai tulajdonságként értelmezi, hanem 
olyan fogalmakhoz kapcsolja, mint az egyidejűség, a tér-idő, az áthatás, a szuperpozíció és az ambivalencia. Transzparencia mindig ott lép fel, 
ahol a térben olyan helyek vannak, amelyeket legalább két vagy több vonatkoztatási rendszerhez is hozzá lehet rendelni. 



Transzparencia 
Terence Riley : Light Construction 
A modern építészet fény és levegő iránti rajongásával szemben az új 
megközelítés a szimbóluma a felhő,  melyet többek közt Toyo Ito, Rem 
Koolhaas, Jean Nouvel és a H&deM  épületek esetében ismert fel a kurátor . A 
felhő ideáját Az áttetsző burkolat elpalástolja az épület szerkezetét ugyanakkor 
a tükröződések az átlátások folytán olyan bizonytalan téri világot hoz létre, 
mely a szemlélő és az épület közt realizálódik. Ebben a megmutatás 
mellett/helyett a homályosság az elfedés legalább ilyen fontos szerepet játszik. 
homlokzatok: városi tér és az épület közt, képek és a gondosan kiválasztott 
anyagok segítségével új kézzelfoghatóságot teremtenek, szubsztanciává 
lényegülnek át. Szociális és mentális terek összekapcsolása. 

 

Mies van der Rohe, Farnsworth-ház, Plano, Illinois, 1946-51 

Herzog & de Meuron (230) Hamburg Filharmónia, 2003, 2009- 

Herzog & de Meuron 056 Goetz Kortárs Művészeti Gyűjtemény, München 



(047) 1988 Architektur Denkform, kiállítás 
Basel, Architekturmuseum (1988. 09. 01.-1988.11.20) 

„A rejtett elbűvölő” Jean Starobinski:  Poppeia fátyla, 1961. 
A fátyol a szépet még becsesebbé alakítja.  
 
„E tárgyak egy tőlük különböző dolog jeleiként a mögöttük elhelyezkedő 
varázslatos térre utalnak. Poppea fátyla akadálykent és közvetítő jelkent 
egy olyan rejtett tökéletesség előidézője, mely épp azért, mert menekül 
előlünk, vágyakozásunkat arra sarkallja, hogy újra megragadjuk.[…] Az 
elbűvölő tárgyban keletkező szédítő üresség magával ragadja 
tekintetünket: létrejön a végtelen, eltűntetve azt a tényleges tárgyat, 
amely által érzékelhetővé vált” 






