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Peter Zumthor

1943 Basel
műbútorasztalos mesterséget tanult
1963 Iparművészeti Főiskola formatervezés szak, Basel
1966 New York, építészetet és designt hallgat a Pratt 
Institute-on
1966-1978 Graubünden Kanton Műemlékvédelmi 
Hivatalában építész
1979 saját építésziroda Haldensteinben
számos egyetem vendégtanára
1996 professzor a Mendrisiói Építészeti Akadémián
1998 Carlsberg Prize for Architecture
1999 Mies van der Rohe Award for European Architecture 
2009 Pritzker Architecture Prize 
2013 RIBA Royal Gold Medal

http://en.wikipedia.org/wiki/Mies_van_der_Rohe_Award_for_European_Architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/Pritzker_Architecture_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Gold_Medal


Alpesi lakóépületei

A hely kultúrájához, társadalmához, életmódjához, 
éghajlatához és topográfiájához szorosan kötődő épületek, 
melyek egyben a kulturális identitás fenntartásának 
eszközeivé is váltak.

Leginkább Graubünden kantonhoz kötődő épületek.

Zumthor a nyolcvanas évek második felétől meghatározó 
módon befolyásolta az itteni építészetet, 
a hely szellemét érzékenyen követő, formailag egyszerű, 
helyi anyagokat felhasználó épületeivel.

A vidék jellegzetes építőanyaga a fa, a kortárs gyakorlatban 
ennek tudatos továbbfejlesztése figyelhető meg.



Általános jellemvonások:

- az anyagok érzéki minőségeinek előtérbe állítása, 
kézműves részletezettség

- szerkezetek különválasztása

- belső tér és külső tömegformálás (introveltált tér)

- vizuális program, áramló tér

- környezetbe illesztés

- épületek és táj viszonya: az épületek idővel természetes 
részükké válnak környezetüknek - a történeti épületekkel 
kapcsolatos tapasztalataiból leszűrt tanulságok 
következménye, hogy Zumthor épületei gyakran 
meghatározhatatlanok az időben

- a fa felszínének változása, az öregedési folyamat az idő 
képzetével kapcsolódik egybe

- az épület kortalanságát a szépen megöregedett anyag 
intenzív jelenléte, annak a múltat felidéző ereje közvetíti

- Zumthor kifejezetten törekszik ennek elérésére - a 
fafelületek természetes állapotban hagyása a 
környezetbe integrálás eszközévéis válik  



"Miért bíznk a fiatal építészek oly kevéssé azokban az 
alapvető dolgokban, amikből az építészet létrejön: anyagban, 
szerkezetben, megtámasztásban és megtámasztottságban, 
földben és égben, terekben, melyek valóságos terekké 
válhatnak; terekben, amelyek befoglalásáról, anyagban való 
megjelenéséről, üreg formájáról, világosságáról, levegőjéről, 
szagáról, befogadóképességéről és rezonanciájáról 
gondoskodnunk kell? 
Nekem is jól esik elgondolni, hogy házakat tervezek és építek, 
melyekből az építési folyamat végén, mint tervező 
visszahúzódom. Így hátrahagyok egy épületet, ami önmaga, 
ami a lakást szolgálja, mint a dolgok világának része, és 
megél személyes retorikám nélkül.
Számomra létezik az épületek szép hallgatása, amit olyan 
fogalmakkal kötök össze, mint higgadtság, tartósság, jelenlét 
és integritás, valamint melegség és érzékiség. Az legyen ami, 
épület legyen, ne jelenítsen meg semmit, de legyen valami."

Peter Zumthor: A szépség kemény magva, Arc': Az Új Magyar 
Építőművészet melléklete 1998 okt. 
(1991. december 1-én Piránban elhangzott német nyelvű 
előadása)



Római romok védőépülete, Welschdörfli, Chur, 1985-1986



- a földből alig kiálló romok fölé Zumthor egy faépületet emel, 
melynek környezetbe ágyazottságát úgy teremti meg, hogy 
elidegeníti attól
- a látvány kintről befelé irányul, erre szerveződik az épület 
"vizuális programja"

- a hamuszürkére vált fafelület első látásra tűnik csak 
burkolatnak, közelről vagy éjszakai kivilágítás mellett válik 
nyilvánvalóvá, hogy a levegő mozgását és a fényt is áteresztő 
rostély

- kívülről nem érzékeljük a romokat, csak a római épületek 
eredeti bejáratánál elhelyezett fekete, acélból készült, a múlt 
és a jelen kapcsolatát szimbolikusan megjelenítő vitrineken 
keresztülnézve (kintről működtetett kapcsoló)



- az épületben elhelyezett szabadtéri múzeum a belső 
illúzióját keltő introvertált tér, a figyelem összpontosítása 
a külvilág vizuális ingereinek kizárásával valósul meg

- a különálló helyiségek falai fölött acélszerkezetű híd vág át, 
ennek végében léphetünk be, egy tárgyszerűen formált 
konzolosan kiálló acél lépcsődobozon keresztül

- az egyszerű tömegek egy elhagyatott, anonim mezőgazdasági 
épületet mutatnak a zavaros külvárosi környezetben



Szent Benedek kápolna, Sumvitg, 1985-1988



- zsindellyel borított plasztikus forma és szerkezet egyesülése a tájjal - a zsindely megfeketedett a déli oldalon és 
ezüstszürke színűvé vált az északin 



Szakrális tér
- egyterű belső, a centrális és a longitudinális tér ötvözete
- kelet-nyugat irányban erőteljesen irányított tér

Szerkezet
A kápolna kifejezőereje a felépítő szerkezeti elemek 
kapcsolatának megformáltságában rejlik:

 - a falat a tetőtől elválasztó, teljesen körbefutó ablaksáv
- a padló és a függőleges szerkezetek különválasztása
- a függőleges faoszlopok a tető levélerezetet formázó 
gerinc- és bordarendszerében folytatódnak
- különálló betonlépcső vezet fel a kápolna burkolatából 
organikusan kinövő bejárati előtérhez

 



Műterem, Haldenstein, 1985-1986



A műterem két épületből áll: az egyik fa, a másik egy üveg és beton szerzetesi lakra hasonlít.



- fa vázszerkezet
- tárgy-szerű tömegformálás
- az egyszerű faépület a környező mezőgazdasági 
épületekre utal

- a 3 szintet összekötő fal választja el a keskeny közlekedőt 
a tágas belső terektől
- a belső udvarra néző függönyfalas homlokzat nyitott 
tornácként jelenik meg



Családi ház, Haldenstein, 1985-1986











Spittelhof lakótelep, Biel-Benken, 1989-1996



- a lejtő esésvonalával párhuzamos hossztengelyű épületeire jellemző az egymás mellé sorolt egységek lépcsőzése
- a két, lépcsős épületcsík és a lejtővel párhuzamos harmadik félprivát, kiskertekre tagolt udvart zár közre



- az elemek összeszövése a metszeten válik egyértelművé

- a franciaerkélyek kilógó betonlemezei a szomszédos 
lakás földszinti ablakainak árnyékolói is egyben



Az épületek képét a sötétszürke burkolatból világos színe és vetett árnyékai miatt kiugró vasbeton lemezek vízszintes, 
egymás alá csúszó, hézagos rétegződése határozza meg, mely a két modern telep elemeinek - a vízszintes párkányok 
ellenére, annak függőleges mozgásával szemben - tektonikus rétegzettséget mutat, megelőlegezve ezzel az churi 
öregek otthona és a valsi fürdő kőburkolatának szerkesztési elveit.



Gugalun ház, Versam, 1990-1994



an alpine farmer's family descendants: to modernise the house for their holidays, yet "without loosing its magic"

- the necessary enlargement of the building 
volume was made into the hill side



- respect for the building's original characteristics and techniques

In ten years time, when the sun will have darkened the new wooden beams 
knitted with the old ones, we will be able to see how this goal was achieved. 
Zumthor has managed to build an extension to a house which in time, will 
grow naturally into being part of the form and history of the place.



Nyaralók, Graubünden, Leis, 2009 (Oberhus, Unterhus, Türmlihus)

- an intimate home in the mountains
- she was describing a very personal vision

Was she thinking of the way Swiss mountain pine smells, 
a crackling fire in the living room stove, the special warmth of wood?
There was something special about the house she described, 
something you only find in houses made of solid timber.
Light and bright in the hamlet of Leis with its age-blackened dwellings. 

http://zumthorferienhaeuser.ch/en/



1,500 m above sea level in the community of Vals in Grisons



Oberhus

Zumthor built two neighbouring timber 
houses in 2009 for himself and his wife 
and named them the Oberhus and the 
Unterhus.
Both three-storey houses feature a similar 
vernacular design, with gabled roofs and 
large balcony windows, but it is the 
Unterhus that Peter and Annalisa 
Zumthor have made available to rent.
Peter Zumthor has also designed a third 
house, named the Türmlihus, which is 
due to complete in 2013.



Oberhus

walls of layered beams for the living room
stone walls for the kitchen... 

Solid wooden buildings - these 
blockhouses are called Strickbauten, 
literally knitted houses - the constructive 
process of putting things together, of 
'knitting' the beams to make a whole.



Oberhus



Oberhus



Unterhus
total area: 150 m2
The living room is on the top floor.
With floor-to-ceiling windows on two sides, it is as though the landscape were flowing right through it.



Zumthor 're-invents' the house in each of his works, but 
without the desire for novelty or surprise.
Paradoxically, the result always returns to tradition, to the 
archetypes of building.

Spirit of Nature Wood Architecture Award, 2006


