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Ben Vautier, Svájc nem létezik, 1992
sevillai világkiállítás svájci pavilon

“Je pense, donc je Suisse”
Gondolkodom tehát svájci vagyok
Identitás definiálása negatív 
fogalmak segítségével.



Államalapítás, -forma 1. 
August 1291. augusztus 1.: a legenda szerinti „Örök Szövetség” (Rütlischwur) (Schwyz, Uri, Unterwalden)

1848. szeptember 12. a mai modern szövetségi állam létrejötte.

«Unus pro omnibus, omnes pro uno»
vagyis

«Einer für alle, alle für einen» (dt.)
«Un pour tous, tous pour un» (frz.)
«Uno per tutti, tutti per uno» (ital.)
«In per tuts, tuts per in» (rät.)

«Egy mindenkiért, mindenki egyért » (magy.)

Jelmondat
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Politikai űr:  szeparáció – integráció- semlegesség
Politikai rendszer eltérése az európai sztenderdtől:
- közvetlen demokrácia
- decentralizált döntéshozatali folyamatok: közigazgatás, oktatás, egészségügy
- Abszolutisztikus politikai felfogás hiánya, erős polgári, demokratikus hagyományok 

Állandó viták tárgya az ország függetlensége és ennek következtében az ország vélt lemaradás a fejlett világtól. 
(Globális kapitalizmus, ENSZ 2002, Schengeni egyezmény 2008, nem tagja az Európai Uniónak, hadkötelezettség (svájci gárda)
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Társadalom
kiszámítható politikai és jogszabályi közeg, döntési folyamatok átláthatósága, 
működő pályázati rendszer, korrupció szinte teljes hiánya, közösségi részvétel a 
döntési folyamatokban



Kulturális űr 
Három nagy kulturális térség határán - periférikus helyzet, agglomerátum, pluralisztikus modell
multikulturalitás, többnyelvűség (nyelvi határok nem egyeznek meg a közigazgatási határokkal , inhomogenitás (vallás megoszlása) 

41285 km²
8.014.000 (31. Dezember 2012)
ebből 1853400 külföldi (23 %)
német (63,7 %),
francia (20,4 %),
olasz (6,5 %),
rétoromán (0,5 %)



Menekültkultúra
Rotterdami Erasmus, Gottfried Semper, francia és olasz hugenották, stb.
- 1915 Szocialista Internacionálé, Trockij, Lenin, Robert Grimm
- Dadaizmus, Cabaret Voltaire, 1916, 
- az új eszmék, szokások iránti fogékonyság, tolerancia



Kultúra

- politikai nemzetfogalom (nem az egységes kultúra teremti  meg a nemzet egységét) 
- A konkrét helyhez kötődő kultúra
Identitás és hely kapcsolata: ország 26%, kanton 21%, közvetlen lakóhely 33%, egyéb 20% (2006)



Kulturális identitás és modernizáció
Hogyan teremthető identitás?

A heterogén elemekből felépülő új állam (1848)  megerősítése:
a technológiai fejlődés melletti kiállás.
Svájc az ipar és az infrastruktúra kiépítését párhuzamban látta a nemzeti 
identitás programadó fejlődésével:
- a svájci vasút: nemzeti szimbólum és infrastruktúra
- Politikai és gazdasági egység
- ETH megalapítása- ennek előállításához szükséges mérnöki tudás 

biztosítása (1854)





Gazdasági űr
- stratégiai jelentőségű vállalatok függetlensége, hadsereg, Swissair, stb…



Hans Hilfiker, Svájci vasúti óra, 1955Werbeagentur Farner, Zürich, Swatch hirdetés, 1991
„Ezek a legkedvesebb japán barátaim, mind üveg mögött.
Ezen üveg mögött viszont a modern óratechnika ketyeg, mely
elnézést srácok, de nem Japánban hanem Svájcban készült.”

Swatch honlapja, 2007

Reformáció és mentalitás
pontosság,  precizitás, kálvinista hagyományok, hagyománytisztelet, a takarékosság, a 
józan ész, a semlegesség, a szabadság, az önrendelkezés, a politikai és gazdasági 
kezdeményezőkészség, a vállalkozó szellem, a problémák vita, párbeszéd segítségével való 
megoldása, unalom
-képellenesség: az evangéliumi szegénység nevében elutasítják a nagyegyház felesleges 
fényűzését
-Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, 1904-1905
protestáns hivatásetika –kapitalista gazdasági rend
- Tárgyiasult formája  a svájci óra: minőségcentrikus gondolkodás



Földrajzi űr – Az Alpok mint, hegyi sivatag, lakatlan terület

- földrajzi tagozódás: Alpok, Mittelland, Jura
- akadály, kereskedelmi útvonalak, természetes stratégiai védvonal
- Alpokhoz kapcsolódó képzetek, mítoszok

Peter Fischli, David Weiss,
In the mountains,
The Sausage Photographs, 1973



Leo Fabrizio, Swiss Bunkers, 2004 A föld alatti Svájc





Zürich az új tárgyiasság  jegyében, karikatúra, Zürcher Volkszeitung, 1930
Adolf Steger, Karl Egender, Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich , 1930-1933, ma Schule und Museum für Gestaltung



A modern építészet eltérő koncepciói 

az avantgárd radikalizmusa szinkretizmusban oldódik fel, 
modern építészet vívmányai+regionalizmus+Heimatschutz

ABC csoport 
-tárgyszerű (sachlich) megközelítéséturtr, Funkcionalista, 

antimonumentális  program, melyet a közösség igényeiből vezettek le 
(El Liszickij, Mart Stam, Emil Roth, Hans Schmidt, Hannes Meyer és Hans 
Wittwer )

Sigfried Giedion 
-Építés Franciaországban, építés vasból, építés vasbetonból -
indusztrializáció,  új anyagok és a hozzájuk kapcsolódó technikai 
újításokat hangsúlyozta;
-Tér, idő és építészet pedig a modern építészetet a térkoncepció 

fejlődéstörténetének betetőződéseként jelenítette meg.

Peter Meyer
A kor radikális és forradalmi eszméivel szemben  a folyamatosság híve , 
állást foglal a modern építészeti kánon szigorának enyhítése mellett. Az 
új építés elveivel szemben azt hirdeti, hogy az építészet funkcionalitása 
összeegyeztethető a történelmi forma reflexivitásával. (Asplund, Perret 
testvérek). Felvázolja egy klasszikus szellemben gyökerező harmadik út 
lehetőségét.

Alfred Roth : Az új építészet
kulturális és társadalmi aspektusok előtérbe állítása, az épített forma 
érzékenysége és szigorú következetessége, ideológiamentes, jól 
átgondolt program, és megfelelő részletezettséggel kidolgozott, 
visszafogott, elegáns, modern esztétika. A topográfiai elhelyezkedést, a 
tájképi környezetet, a helyi klímát, a fizikai helyhez kötöttséget és az élő 
szokásokat előnyben részesítette az öncélú, merev formai és szerkezeti 
elvekhez való ragaszkodással szemben. 

Alfred Roth
Héléne de Mandrot ház
Zürich
1943-1944



Svájciság koncepciója: Morális spirituális értékekkel ruházzák fel az ipart, a tájat, a munkaetikát. 
Nacionalizmus erősödése a II. vh. alatt.

Szellemi önvédelem - (Geistige Landesverteidigung)
föderalizmus  - egyformaság
egyenlő jogok, a kisebbségek tisztelete - faji arrogancia
tolerancia és individuális szabadság  - állami ideológia
többpártrendszerű demokrácia  - egy párti diktatúra 

- Svájc szerepe a II. vh.-ban
- Mentalitás változása az 50-es 60-as években
- A kényelmes semlegesség fedezéke mögött magánérdekek húzódnak  meg 
- Végérvényesen kompromittálódott  Svájc idilli képe
(Dürrenmatt: szuperbárány-szuperfarkas)
- A semlegesség nem tartható fenn a multinacionális vállalatok korában    

Achtung: die Schweiz (1955)
- Max Frisch, (író, építész) Markus Kutter, (szociológus) Lucius Burckhardt (szociológus, 
közgazdász 
- kompromisszumos modernizmus ellen: nyájas környékeket, melyeket azért terveztek, hogy a 
falusi élet erőltetett benyomását keltsék. Az építészetnek a társadalom valós igényeire kell 
választ találnia: Olyan környezetre van szükség, mely mentális-szociális és nem épületek 
együttese.
- Változást sürgetett a svájci mentalitásban, a provinciális kisszerűségtől a kozmopolita 

beállítottság irányába, mely urbánus kifejeződése volt az individuális szabadságnak. 
-A nagy léptékű városi tervek hiánya
-a svájci társadalom víziónélkülisége 
-„Realistának lenni nem azt jelenti, hogy nincsenek eszméink” 
-„új város” a jövő urbánus és regionális fejlődésének és településszabályozásának letéteményese 
kívánt lenni. A svájci utópia - terméketlen vitákban fulladt ki.
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Die Schweizerische Baukunst 1909-1920
Das Werk, 1914-1976
Werk – Archithese, 1977-1979
Werk Bauen +Wohnen, 1980
BSA Bund Schweizer Architekten

Milyen közegben közt jön létre az 
építésről a városról és általában a 
környezetről való gondolkodás? 

- Vitális és reflexív építészeti kultúra

- Oktatás
- 1855 ETH-Z(német), EPF-L(francia) – szövetségi 
finanszírozású műszaki egyetemek, mérnöki, technikai 
hagyományok meghatározó szerepe.
- 1996 Accademia di architettura, Mendrisio, (USI, 
Universitá della Svizzera) regionális építészeti kultúra 
előmozdítása (Mario Botta)
- Főiskolák (Hochschule), kifejezetten mérnöki, 
gyakorlatias szemlélet – bolognai folyamatok 
következtében egyetemi rangú intézményekké váltak. 

Szakmapolitika
- Szilárd szakmai hálózat, magas társadalmi 
megbecsültség, működő pályázati rendszer
- Nemzetközi építészet viszony rendszerébe ágyazott –
kiadványok, kiállítások, nemzetközi projektek, svájci 
építészek nemzetközi porondon, svájci építészet 
exportcikké válik, külhoni építészek Svájcban.   

BSA (Bund Schweizer Architekten)
SIA (Schweizerischer Ingenieur-und Architektenverein)
Schweizerisches Architekturmuseum, Bázel, 1984, 
magánalapítvány



Archithese, 1971
Stanislaus von Moos , Hans Reinhard
Verband freierwerbender Schweizer Architekten (FSAI)

Hochparterre, 1988
Építészet és design
Bútor, grafika, ékszer, ipari formatervezés,
terméktervezés, arculattervezés





II. vh. követően megbízható színvonalú, kiváló minőségű, 
unalmas, szociálisan elkötelezett modernizmus.

Svájci kortárs építészet

- Kulturális fenomén – 80-es évektől
- A nemzeti identitás mint közös nevező visszautasítása
- Svájci doboz, minimalizmus, új egyszerűség

- Az egyszerűségre, a szerkezeti tisztaságra törekvés, a 
gazdaságosság, a formai szegényesség, mely korábban is 
jellemező volt, sokkal kifinomultabb formában jelentkezett.
- Az építési helyre, az anyagokra, azok összeillesztésére, a 
helyi hagyományokra érzékenyen reagáló építészet.
- A kézműves tudás és fejlett építőipart igénylő részletképzés 
együttes jelenléte
- A technika kérdésköre: a szerkezet igazságát demonstratívan 
felmutató épülethez, bizonyos archaikus, az építészet 
alapvető technikáihoz, az összeállításhoz, az egymásra 
fektetéshez, az összeerősítéshez és a felhalmozáshoz köthető.
- Magas építési minőség, technológia fejlettség, innováció

Olgiati, Valerio, Schleife apartmanház, Zug,  2008-2012



- Formai egészség - téri szegényesség
- Középpontjában az építészeti tárgy áll, ennek alakítása formai kérdésként jelenik meg. Építészet 
autonómiája
- Elmozdulás az építészeti jelentés problémájától az építészeti tárgy érzékelése  irányába az érzéki, 
anyagi minőségeket, a szerkezeti tektonikát, az anyagok összeillesztését előtérbe állító formálásmód.
- A posztmodern építészet szemiotikai, kulturális háttérismereteket igénylő elitista 
eszközrendszerének helyét a kép, az atmoszféra veszi  át.
- Általánosság nem jelenti a specifikumok hiányát, hanem a szubjektív és tetszőleges formalizmus 

visszautasítását. (Steinmann)
- Forrásai: Aldo Rossi neo-racionalizmusa, és Robert Venturi és Denise Scott Brown neo realizmusa 

Olgiati, Valerio, Általános iskola (Oberstufenschulhaus) Paspels, Svájc 1996-98



Bipolaritás vagy ambivalenciák

-kötődés a lokális és a globális kultúrához
-Andrew Bowie: a racionalizmus dialektikus ellentéte a 
szubjektivitás (tárgyilagosság és művészet)
(érzéki és racionális forma) „inherens modern ambivalencia”
- Kicsapongás és aszkézis –Moravánszky
- Spielwitz und Klarheit
-Hagyomány és progresszió
-Max Frisch: A minőségi építés megszállottsága egyfajta 
kompenzáció a morális kompromisszumokért.
Praktikus cselekedeteket a morális választás súlyával lássák el, az 
építészetben részletekbe menekülésben, az átlagos diktatúrájában 
tükröződik.

H&deM, 105, Eberswalde Egyetem Könyvtára, Eberswalde, 1997-1999



Miért figyelünk Svájcra, s miért nem a svájciak figyelnek ránk?
(Szőranya emlékzenekar: Szabadságot Svájcnak!)

-Példa (minta?) - kis ország, mégis élen jár az építészetben 
- műszaki felsőoktatás BME – ETH
- Tendenza, nyolcvanas évek
- regionális építés problémája a magyar építészetben, ezredforduló

- Új kulturális jelenségek: Swissbox, digitális fabrikálás, építészet és művészet intenzív kapcsolata, stb.
- Lehetséges út a posztmodern építészet parttalanná váló, olykor konzervatív építészeti irányzataival szemben. Hogyan kapcsolható össze a 
tradíció és a modernitás?  Hogyan kíméljük a kultúrát a szélsőséges kilengésektől?
- Szinkretizmus: kizárás helyett párhuzamosság, egymást kiegészítő gazdagító összetevők, globális és lokális jellegzetességek együttes 
jelenléte.
- Folyamatos hagyomány, háborítatlanul fejlődő kultúra
- Svájci építészet nemzetközi jelenléte (munkák, díjak, konferenciák)

Mario Botta, családiház, Riva San Vitale, 1971-73



Aldo Rossi

Analitikus megközelítés: az épületek tipológiai, illetve a város morfológiai megközelítése, racionális eszközök segítségével vizsgálta tárgyát, 
melyeket fejlődésük és történetük folytonosságában szemlélt. 
Analógikus megközelítés:  a referencia és az analógia ideája, mely amellett érvelt, hogy a város beazonosítható, közösen használt formákból és 
jelekből is áll. A jelentéssel bíró formák fennmaradását állította a történelemben, ahol az épületek tényleges tárgyi valósága és szimbolikus 
kifejezőereje az, ami a hely identitásának megteremtésében részt vesz. Az archetipikus formákat, melyek a régivel analóg építészet 
létrehozásának eszközei voltak, Jung nyomán a társadalmi tudattalanban működő archetípusok mintájára képzelte el.



Analóg építészet
Fabio Reinhard és Bruno Reichlin (Rossi asszisztensei) (Reichlin & Reinhard)
Fabio Reinhard 1983 tanszékvezető (Luca Ortelli, Santiago Calatrava és a Miroslav
Sik)
Szakítás az avantgárddal, fasiszta építészet,  anonim építészet és anakronisztikus 
építészet tanulmányozása. Szuburbánus mesterkéletlen tradicionalizmus, 
regionalizmus. alsó középosztály és munkás negyedek karaktere-mindennapiság, a 
populáris művészeti formák világa (képregény,  forgatókönyv)

Fabio Reinhart és Bruno Reichlin, Építészeti önarckép

Reichlin & Reinhard , Tonini ház, Torricella, 1972-74



Analóg építészet
1987 Zürich Architektur Forum (Conradin
Clavout, Andrea Deplazes, Christian Kerez, 
Quintus Miller, Valerio Olgiati)
1988 Analoge Architektur,  Edition Boga, 
Zurich





Miroslav Sik, Daniel Studer, Zenészlakások,
Bienenstrasse, Zurich, 1992-1998

Miroslav Šik: And now the Ensemble!!! (Velence 2012)



Valerio Olgiati, Képes önéletrajz (Iconographic Autobiography)



Épület és környezet a német - svájci építészetben
Épület és környezet a német - svájci építészetben

Magashegyi levegő



Joseph Mallord William Turner,  Ördöghíd Caspar Wolf, Az ördöghíd, 1777, Aargauer Kunsthaus

Romantika kora – romlatlan, ám zord természet felfedezése – Rousseau
Alpesi ikonográfia kialakulása: Caspar Wolf, Caspar David Friedrich, Ferdinand Georg Waldmüller, Johann Wolfgang Goethe, 
Hans Baumgartner és Ernst Brunner



Xaver Imfeld (1853-1909) kartográfus, hegyi vasutak tervezése,
Eidgenössische Topographische Bureau

Alpok a tudományos kutatás tárgya

Eduard Imhof (1895-186) térbeli  térképek
ETH Kartográfiai Intézet 



- A Hegymászás a természet 
legyőzésének egyik szimbolikus 
formájává válik.
- Természeti, építészeti és 
antropológiai inventárium.
- Hegymászás, az alpesi sízés, a 
hegyi turizmus
- Természetvédelem és haza 
szolgálata
Svájci Alpesi Klub , 1863
(SAC, Schweizer Alpenclub)
Planaurahütte



- Svájci Örökségvédelem (Schweizer Heimatschutz, 1907) 
- Svájci Természetvédő Szövetség 
(Schweitzerische Bund für Naturschutz, 1909)

- Svájci Nemzeti Park
- Agrárpolitika



Hans Erni, Magasnyomású  vízerőmű vasúti híddal és a Vörös Nyíllal,
iskolai szemléltető tábla, 1935

ABC folyóirat címlapja, 1927-28 

Gazdasági hátország, vízgazdálkodás, ivóvíztartalékok, energiatermelés (egy forrás három tenger)



Adolfo de Salis (1914),  Conrad Metzger (1962-1969) 
Ova Spin vízierőmű , Zernez, Spöl völgy (Svájci Nemzeti Park) 



Hans Coray, Landi Stuhl, 1939 

Villamos áram termelés mint a nemzeti önmegvalósítás egyik formája



Herbert Matter,  reklámplakát 
a Schweizerische Verkehrszentrale számára, 1935

Otto Morach, turizmust népszerűsítő plakát,1926 
Előkép: Landvasser viadukt, Flisur, 1902

Turizmus és a táj- és településkép védelme 



Svájci pavilon , 1900
Párizsi világkiállítás



Decoster & Rahm, Hormonorium-velencei biennálé svájci pavilon 2002



Buchner Bründler, svájci pavilon, Shanghai, 2010 Peter Zumthor, svájci pavilon, Hannover, 2000
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Bruno Taut, Alpine Architektur, 1919 
Utópikus terv, mely  üvegtemplomok építése tesz 
javaslatot az Alpokban
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