
ARCHITEKTUREN [Swiss Mechanics]

In 2002 hadden de Amerikaanse kunstenaars Paul Mc Carthy en Mike Kelly een
tenstoonstelling in de Lokremise van de Galerie Häuser und Wirth in Sankt-Gallen. Eén
van de geëxposeerde werken – Swiss Chalet - toonde de deconstructie van een
zogenaamd typsich zwitsers huis dat, hoewel het als beeld een alomgekende chalet
weergaf, toch via een ingenieus systeem helemaal uit elkaar werd gehaald, omgedraaid,
gekeerd. Meer dan het formele karakter ervan verhalen de kunstenaars hier over het
omkeren van een archetypisch beeld doorheen het gebruik van zwitserse mechaniek:
de uurwerkindustrie als een weergave van een bijna psychotische of neurotische zin
van controle terwijl een vorm van vicieuse introvertheid een onlosmakelijke verbondheid
toont met het eigen systeem.

Dit kunstwerk is symptomatisch voor wat zich afspeelt in een land dat centraal ligt maar
uitgesloten wil zijn van elke europese samenhang. Uitsluiten betekent afstand nemen,
neutraliteit bewaren, afstandelijk zijn. Maar hier is meer aan de hand. De centrale positie
van Zwitserland, hun voortdurende economische groei en de link met cultuur (waarvan
de stad Basel het grootste exponent is), hun notie van een steeds verder gaan op een
ontwikkelde moderniteit (het land heeft geen breuken gehad door de twee
Wereldoorlogen), de hoeveelheid aan uitvindingen die zich in de dagelijkse
gebruikwereld bevinden (van paperclip tot aardappelschilmesje en duimspijker) maken
dat er een zekere graad van nuchterheid aan de orde is.
Al deze uitdrukkingen komen sinds enkele decennia voornamelijk aan de orde in de
wereld van het architecturale denken. Dit denken over architectuur en ruimtelijkheid heeft
op het einde van de twintigste eeuw een globaal karakter verworven. Maar daarnaast
heeft het handelen – materialisering- vandoen met regionaliteit en de mogelijkheden van
de plek. Dit kan duidelijk  worden vastgesteld in het gebeuren in het Duitstalig
Zwitserland waarbij een generatie architecten een dergelijke benadering poneren:
“houding” -ingesteldheid- wordt nu geassocieerd met de “plek” -instelling-.

Toen Aldo Rossi in 1972 via gastcolleges aan de Eidgenossische Technische
Hochschule (ETH) te Zürich de architectuur van de stad, het collectief geheugen en de
identiteiten van de architecturale figuur introduceerde werden begrippen als “traditie” en
“geschiedenis” als materie in de architectuur opnieuw belangrijk. Met de realiteit van de
stad en de rationaliteit van het bouwen als gegeven en vanuit een bewuste houding
tegenover architectuur doceerden Luigi Snozzi en Dolf Schnebli in die periode aan een
nieuwe generatie studenten waarbij én de stad als "plek" én het ontwerp als "hardheid"
de grondslag waren voor een architectuur die zichzelf hervond.
In deze atmosfeer en met deze gegevenheid als studiematerie ontwikkelde zich in de
jaren '80 een generatie architecten die in zich nu de potentie (uit)draagt van een
zelfzekere bescheidenheid : zelfzeker vanuit het intentionele karakter, bescheiden vanuit



de verschijningsvorm. Vorm - schoonheid - heeft voor hen te maken met de werkelijkheid
van het bouwen, met de realiteit van de plek. Hun architecturale uitdrukking ent zich
regionaal in het Zwitsers gemeenschappelijke -de vermengeling van traditie en
zakelijkheid- terwijl het te maken heeft met een vorm van internationaliteit : intelligentie en
analogie.

Geen schoonheid a priori, maar wel vanuit een bewust-zijn dat architectuur, zowel
inhoudelijk als formeel, niet anders kan dan worden vanuit een bouwstof die haar eigen
wetten heeft, of m.a.w. geconcentreerde substantie. De titels van de eerste publicaties
aangaande het Zwitserse bouwen geeft duidelijk de essentie van hun werk weer : Von
der Stadt zum Detail (Diener & Diener), Architektur als Denkform (Jacques Herzog &
Pierre de Meuron), Werkstoff (Annette Gigon & Mike Guyer), Partituren und Bilder (Peter
Zumthor), Bau Körper (Marianne Burkhalter und Christian Sumi).

Maar er is veel veranderd sinds deze beginperiode van zoeken en denken. Er is
evenwel de voort-durendheid van mogelijkheden die zich bijna exponentieel gedragen
tegenover een onderzoek waarbij nieuwe uitdagingen inzake zowel detaillering als
samenwerkingen met kunstenaars aan de orde zijn. Vooreerst is er de wereld van de
economie en de daaruit voortvloeiende financiële mogelijkheden. Zonder dit was de
evolutie en het architecturale beeld van vandaag niet denkbaar. Dit is voornamelijk te
danken aan de aanwezigheid van o.a. de chemische sector met bedrijven zoals
Novartis en Roche, beiden gevestigd in Basel. Maar van belang is tevens de relatie met
(hedendaagse) kunst. Een mogelijkheid om via “Stiftungen” financiële tegemoetkomingen
te hebben inzake belastingen maken het voor de hand dat kunstverzamelingen
openbaar worden en toegankelijk voor het publiek. De Crix-collectie in de Hallen für
Neue Kunst te Schaffhausen, de Fondation Beyeler in Riehen en zelfs het recente Paul
Klee Zentrum in Bern zijn hiervan de bekendste voorbeelden. Daarenboven is het
gebruikelijk dat bedrijven een bepaald percentage van hun inkomen omzetten in
kunstparticipatie. Zo geeft het grootwarenhuisconcern Migros 1,5% van hun jaarlijkse
omzet aan kunst in allerlei vormen, gaande van hun eigen Migros-Museum in Zürich tot
deelnames aan theater- en literatuurfestivals e.a.

Intrigerende samwerkingen tussen architecten en kunstenaars zijn legio. Enkele beelden
zijn mijlpaal geworden voor de relatie tussen architecten en kunst zoals de uitnodiging
van Herzog & deMeuron aan Joseph Beuys voor het maken van de costuums voor de
Fassnacht in 1972 (ze waren toen als architectuurstudenten verbonden aan de ETH) en
de “wrapping floors” van Christo bij de opening van het Architekturmuseum te Basel in
1984. Maar vooral is er de figuur Rémy Zaugg (19..-2005) die op velerlei wijzen het
architecturale denken in Zwitserland heeft bepaald, gaande van de inbreng van zijn
eigen werken in gebouwen (Roche Kantoorgebouw te Basel) tot een verbonden
samenwerking waarbij zijn denken van fundamenteel belang is in het concept van



bepaalde projecten (Basel, een stad in wording). Zaugg’s boek “Das Museum dass ich
mir erträumte” kan worden gezien als een leidraad en voorbeeld voor velen die zich met
de tentoonstellingsruimte ledig houden. De in het boek opgenomen planaanduidingen
zijn van een danig promordiaal belang dat ze een mijlpaal betekenen voor de zovele
museale ruimtes die zich in Zwitserland gebouwd. Maar er zijn eveneens de interventies
van o.a. Helmut Federle aan de architectuur van Diener & Diener (Novartis
Hoofdgebouw te Basel, de Zwitserse Ambassade te Berlijn), van Adrian Schiess aan
de gebouwen van Gigon & Guyer (het Pflegi-Areal, de Aula van de ETH en de woning
Guyer te Zürich, het Sportzentrum te Davoz), van Donald Judd en Roni Horn (het Peter
Merian Kantoorgebouw in Basel), van Luciano Fabro (de tuin van het Basler
Kantoorgebouw te Basel), enz.

De inbreng van kunst is geen recente uitvinding of praktijk. In de huizen langsheen het
driehoekig plein van Chur, de oudste stad van Zwitserland, zijn geveltekeningen
opgenomen. Bijgevolg is de huidige situatie er een van “verder omgaan met traditie”. Dat
we nu spreken van “kunst” heeft louter te maken met onze wijzigend beeld sinds de 19°
eeuw waarbij begrippen als “architectuur” en “kunst” een andere klank notie hebben
gekregen dan voordien.
Het be-vatten van architectuur in beels (bijgevolg als een “portret”) krijgt een hoogtepunt
op de Architectuurbiennale van Venezia in 1991 waarbij in het Zwitsers paviljoen de
gebouwen van Herzog & de Meuron werden uitgelegd (uitleggen, lay out) aan de hand
van de fotografie van o.a. Balthasar Burkhard, Hanna Villiger en van Thomas Ruff met
wie de architecten trouwens andere gebouwen en publicaties realiseerden.
Het is nu juist hun werk dat de pertinentie aangaat van de kunstinterventies in
architectuur. De gebouwen van Herzog & de Meuron -oorspronkelijk van zuivere aard
en van een structurele logica- zijn nu verworden tot een mechanisme van SpätBarock
of Roccoco, en recentelijk zelfs tot Gaudiaans (Project 40 Bond voor Ian Schrager te
New York) waarbij de screens en gevels hun eigen-belang opeisen, bijna los van de
gehele gebouwinhoud. Gevel wordt een eigen verhaal, een systeem van “Schmuck”.
Het ultiemste voorbeeld hierin is de interventie van Thomas Ruff aan de bibliotheek te
Eberswalde waarbij de Duitse geschiedenis in op glas en beton gescreende foto’s
langs de buitenzijde van het gebouw wordt verwerkt. Kunst in de openbare ruimte. Een
confrontatie met de eigen geschiedenis als een publiek tractaat. Kan hierin bijgevolg niet
de referentie aan de oude zwitserse woningen worden gezien?

Het is juist die traditie die een belangrijk onderdeel maakt van het zwitserse denken.
Traditie in de zin van collectiviteit. In de recente architectuur wordt op een andere manier
met traditie omgegaan dan in de periode van de jaren ’80. Hoewel de italiaanse architect
Giorgio Grassi reeds in 1975 in “L’architettura come mestiere” [Architectuur als
vakmanschap] een plan van een traditionele woning in Graubunden publiceerde en



daarbij het begrip “Stube” aan de orde bracht, is het pas recentelijk dat opgemerkt wordt
dat hierin de kern van de zwitserse collectieve ruimte bevat zit. Elke traditionale
Zwitserse woning bezit een dergelijk “stube”: een houten kamer met slechts één deur
vanuit de gang, één raam met zicht op het berglandschap en de aanwezigheid van de
kachel. Dit is de meest essentiële ruimte –interieur- van het huis. Sommige van de
jongere generatie architecten gebruiken dit begrip op een actuele manier, transponeren
het naar een nieuwe en eigen architectuurtaal, niet om voor zichzelf als beeld uit te klaren
maar om het aan de gemeenschap opnieuw mee te geven. De klaslokalen in het
schooltje van Paspels (arch. Valerio Olgiati) is opgebouwd rond deze thematiek:
kinderen krijgen er onderricht in ene ruimte die infeite deel uitmaakt van hun geschiedenis,
een abstracte vertaling en omzetting in hedendaagse ruimtelijkheid. Gion Caminada heeft
echter het beeld van de “stube” als basiselement gebruikt voor zijn gebouw naast het
kerjke van Vrin, “Stiva da Morts” (Toten Stube of Dodenkamer). Hierin bevindt zich de
laatste kamer waarin het lichaam van de overledene vertoeft alvorens begraven te
worden: niets anders dan een houten kamer met één ingang en één raam. Beklijvender
kan architectuur niet zijn.

Er mag daarenboven niet vergeten worden dat Zwitsers een doorgedreven fierheid
bezitten omtrent het “ambacht”. Hierdoor is perfectie van uitvoering mogelijk. “So und
nicht anders” is één van de uitspraken die de architectuur van Peter Zumthor het best
omschrijven, niet alleen refererend naar de graad van uitvoering, maar vooral naar de
bedenking dat een gebouw zich op een bepaalde plaats maar op één manier kan
positioneren (Luigi Snozzi verklaart immers steeds dat, indien ene plan kan verschoven
worden op tekening, het geen goed plan is en daarneboven die meter een bewijs is dat
er een dan ander project dient te komen …). Het oeuvre van Peter Zumthor is beperkt
en omvangrijk terzelfdertijd. Beperkt in aantal, omvangrijk in betekenis. Een huis, een
museum, een appartementsgebouw (Zwitsers spreken van een “Mehrfamilienhaus),
een rusthuis voor ouderlingen, een school, thermaalse baden, alle zijn ze getuigenissen
van een zoeken naar poëzie in architectuur met licht (en donkerte) als bouwmaterie. Alle
staan ze verzameld als “Häuser” (Huizen), want wat we dienen te bouwen zijn
inderdaad “huizen” om te be-huizen”, met een gediversifieerd “gebruik”, niet met een
functie want dat is te beperkend. Een gebruik dat aanpasbaar is met de tijd, een huis dat
zijn patina krijgt met de tijd. Een kerk in hout, een badcentrum in natuursteen, een
museum in glas: getuigenissen van traagheid, van uitzuiveren, van weten om te gaan
met materie.

Zumthor’s meest bekende gebouw is het Thermen-gebouw te Vals. Het kan vanuit
verschillende standpunten beschreven worden, doch de meest voor de hand liggende is
deze van het ‘Dasein’, zoals Martin Heidegger het uitdrukt. Zumthor zelf heeft het dikwijls
over ‘das Ort’ -de plek-. Dit kuuroord is bijgevolg ook een “plek” omdat het meer is dan
alleen een plaats van een gebeuren. Steen en water zijn er de basismaterialen van



waaruit dit gebouw is bedacht. De steen –Valser kwartsiet- is uitgegraven uit de berg,
slechts twee kilometer verderop, en het water voor het kuuroord is het water dat er uit de
bron ontspringt. Muziek, filosofie, literatuur … John Cage, Martin Heidegger, Peter
Handke ...alle drie fungeren ze als begeleider en onderlegger bij het zoeken van
Zumthor. Alle drie zijn ze getransponeerd terug te vinden in Vals: de geluiden van het
water, de ritmiek van de voetstappen, de echo in de bad-kamers, het mysterieuse van
de ingesloten geuren, de essentie van de plek en het aanwezig zijn. Ze composeren
mee het verhaal van een doorgedreven reductie, van een uitgesproken stilzwijgen, van
een scenische dagelijksheid, van een menselijke evenwaardigheid. Precies zoals
Zumthor het verlangt, nl. dat elk bouwwerk resulteert in architectuur dat een deel
“aanwezigheid” kan scheppen die iemand kan ontroeren.
Dit gebouw heeft zijn betekenis in het hedendaagse architecturale denken omdat het
zich meet met een context van directheid. Het meet zich zowel met de origine van de
eigen omgeving –het traditionele bouwen in Graubünden-, als met een globaal
denkpatroon: de inpassing van een theoretisch model in de realiteit. Het situeert zich via
een doorgedreven ‘houding’ van afwezige aanwezigheid en aanwezige afwezigheid.
Alsof het er altijd heeft gestaan, alsof het altijd bedacht was. De Thermen te Vals zijn in
dit opzicht het type-voorbeeld van een ”Haus” in de meest oorspronkelijke betekenis
van het woord. Alles in en aan het gebouw zit verbonden aan dit centraal-europese
begrip. Het bevat kamers die gebouwd zijn door muren die uit steen bestaan, kamers
die enkel toegankelijk zijn via één doorgang. Daarnaast roept het in zijn plantypologie
tevens een associatie met de stad op, de stad die opgebouwd is uit “Häuser”, uit open
pleinen en doorgangen. In het Thermen-gebouw te Vals gaat het over deze ‘Stand der
Dinge’ (toestand van de dingen) die spreken, die inherent verbonden zijn met de
dagelijksheid van het bestaan, over een ‘Gestalt’ dat de vraag stelt om zich te ontdoen
van alle overbodigheid en enkel met de essentie bezig te zijn: Steen en water.

“Wass studieren wir wenn wir Architektur studieren?” is de titel van een
architectuurtentoonstelling in het ArchitekturMuseum te Basel in 1997. Niet de expo an
sich is bijgebleven, doch wel de titel en uitspraak. Het is een one-liner geworden die
veelvuldig gebruikt wordt tegenover architectuurstudenten: het studeren van architectuur
als een vorm van kennisoverdracht van traditie naar het nieuwe.
Het onderwijs aan de Fachhochschüle o.a. te Basel en Müttenz, aan de Eidgenössische
Technische Hochschule te Zürich, de Technische Lehranstalt te Chur, de Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne zijn maar enkele van de instituten waaraan de
meesten van de bekende architecten en ingenieurs als professoren verbonden zijn.
Zwitserland bezit een onderwijssysteem dat ingaat op het feit dat er een basisopleiding
nodig is aangaande het “goede bouwen” (de Fachhochschüle) en een opleiding
aangaande “het intelligente bouwen” (Lausanne en Zürich). Het handboek Architektur
Construieren (Andreas Deplazes e.a.), is één van de nieuwe publicaties die wereldwijd
aanvaard worden als een standaarduitgave voor elke architectuurstudent. Het ambacht



van het goede bouwen wordt er gerelateerd aan de grote voorbeelden van de
geschiendeis van de architectuur. Maar daarnaast zij er een aantal publicaties van
belang om het intelligente inzake het bouwen te omschrijven. Forme Forte van Martin
Steinmann is één ervan. Het bundelt een aantal essays samen die klankbord zijn voor
de eigen ontwikkeling van de architect(uur). Het hierin opgenomen artikel “Die
Unterwasche der Madonna” (De lingerie van Madonna) behandelt het verhaal van de
tweede huid in de architectuur, één van de meest geïnternationaliseerde begrippen van
het laatste decennium.
Maar het onderricht in de architectuur is ook gelinkt met de praktijk van de architect.
Architecten zoals Christian Kerez en Valerio Olgiati, doen samen met studenten in hun
programma’s te Zürich aan een doorgedreven onderzoek dat naast het verder evolueren
van de architectuurpraktijk ook venrnieuwingen in technische constructies ten goede
komen. Eén van de meest belangrijke figuren in de zwisterse hedendaagse
ingenieurskunst is ongetwijfeld het bureau van Conzett-Bronzini-Gartmann. Het
recentelijk verschenen boek “Structure as Space” (Structuur als Ruimte) legt op
intrigerende wijze uit wat de relatie is met de ingenueurskunst van de twintigste eeuw en
hoe deze kan worden gelezen en omgezet naar nieuwe structuren. Ingenieurs dienen
hier niet om de problemen van de architectuur op te lossen, ze maken intelligente
structuren die infeite architectonische ruimtes an sich worden. Het bureau heeft door hun
inbreng en samenwerking vele architectonische beelden opgeleverd voor gebouwen die
anders nooit de vorm hadden gekregen die ze nu hebben. Vorm heeft hier te maken met
constructie, met ruimte, met techniek, met over-spanning. Jürg Conzett is een leerling
van Peter Zumthor, hij is de o.a. auteur van de Coupure-brug te Brugge en van
verscheidene voetgangersbruggen in Graubunden.

Of, om het met Peter Zumthor te zeggen : "De werkelijkheid van architectuur is het
concrete. Er bestaat geen idee, behalve in de dingen zelf. Dat is de harde kern van
schoonheid."
Christian Kieckens


