1 HLAVNÍ SÍDLO ÖKK V LANDQUART
Kancelářská budova pojišťovny se otevírá k veřejnosti svým výrazem i obsahem: s restaurací, auditoriem a vstupním nádvořím. Celistvý, noblesní obvodový plášť skořepiny a vnitřní stěny jsou nosné,
z pohledového betonu. Maximální perforace stěn klenutými otvory. Vlnité stropní prvky z prefabrikovaného pohledového betonu. Pět identických podlaží nad sebou. Kanceláře po obvodu jsou velkoryse
prosklené, vnitřní platformy otevřené do přízemí se s výškou budovy zužují. Víceúčelový sál je osvětlený seshora.
2 VĚŽOVÝ DŮM V SEVGEIN
Věžový dům na lesní pasece s výhledem na Vorderrheintal. Dřevěné konstrukce s příčně položenými
podlažími kopírují terén. Výsledkem je i přes členitost vnitřní konstrukce výrazné prostorové propojení
interiéru. Dřevěné obložení majitel osobně nařezal a obarvil.
3 VINICE GANTENBEIN VE FLÄSCH
Pilířová konstrukce s fasádami z otevřených cihel doplňuje stávající soubor hospodářských budov.
Jedná se o funkční dům s přirozenou klimatizací, která ve výběru materiálů a prostorovém uspořádání
odráží základní metody pěstování a produkce vína. Prvky zdí jsou prefabrikované, například perforované panely z pálených cihel s otevřenými spárami.
4 UMĚLECKÉ ATELIÉRY V MARKTOBERDORF
Künstlerhaus je prostorem pro výstavy i ateliéry výtvarníků. Za zděným předním dvorem se nachází dvě
třípodlažní kostky. Stěny jsou masivní, neupravované, z pálených cihel. Odhalenou ocelovou konstrukci
stropu doplňují pouze zářivková tělesa. Plánuje se rozšíření: sochařská zahrada, lemovaná sloupořadím.
5 FEDERÁLNÍ TRESTNÍ SOUD V BELLINZONĚ ve spolupráci s Durisch + Nolli Architetti Sagl, Lugano
Rozšíření stávající neoklasicistní budovy s otevřenou vstupní halou: společně s plánovanou budovou
kantonského soudu, tzv. „Pretoriem“, se stává jednou ze dvou soudních budov, mezi nimiž se nachází
park. Pracovní prostory jsou umístěny od vnitřní oblasti, jež není zvenku vidět. Velká soudní místnost
se sedadly pro veřejnost leží uprostřed, dvě atria a dvě menší soudní síně jsou po stranách. Sály mají
dva pyramidové světlíky, jejichž pláště tvoří bílý beton z prefabrikovaných trojúhelníkových dílů.
6 ŠVÝCARSKÝ KOUTEK, ŠVÝCARSKÉ CENTRUM V MILÁNĚ
Platforma pro švýcarskou kulturu a ekonomii v Miláně. Bar se salonkem a výstavním prostorem, osvětlené stěny, které mohou být pozměněny podle přání a transformovat atmosféru i vnímání prostoru.
V baru se odráží v rámech z chromové oceli. V široké výkladní skříni je vystaven obraz Noční ptáci od
Edwarda Hoppera.

7 DŮM NA ŠESTI PILÍŘÍCH V SCHAAN
Dům byl postaven tak, aby maximálně využil úzký pozemek i jeho polohu: obytné prostory na samém
vrcholu nabízejí výhled do údolí Rýna a na pohoří Drei Schwestern. Ložnice je umístěná šikmo a skrytá
v privátní zóně. Otevřené přízemí na pilířích je zároveň vchodem, terasou i zahradou. Hluboko pod
zemí se nachází vinný sklípek. Každé podlaží má jiný půdorys. Dvojitá šroubovice schodiště odděluje
prostory přístupné hostům od soukromých.
8 SEDAČKOVÁ LANOVKA CARMENNA V AROSE
Sedačková lanovka vede přes tři terénní stanice. Dolní stanice má rozsáhlé vybavení pro změnu směru,
technickou údržbu a uložení sedaček. Zvrásněný povrch zelené střechy splývá s topografií. Horní stanice
je zaříznuta diagonálně do horského hřebene. Jednoduchá stanová forma. Exteriér je interakcí mezi
technickou konstrukcí a horskou krajinou, zatímco obložení interiéru je neonové.
9 CHATA MONTE ROSA CAS POBLÍŽ ZERMATT
Moderní verze středověké hradní věže: pětipodlažní dřevěná konstrukce z prefabrikovaných rámových
dílů. Izolovaná horská poloha vyžaduje maximální možnou soběstačnost.
Strukturu budovy definuje rozpolcenost mezi pocitem bezpečnosti a odkrytosti: společné oblasti
lemuje pás velkých oken, nad nimi se nacházejí soukromé ložnice. Kaskádovité, točité schodiště při
výstupu otevírá panoramatické výhledy, opisuje dráhu slunce, zachycuje sluneční paprsky a distribuuje
jeho teplo do celého domu.
10 BAZÉN, LÁZNĚ A SPORTOVNÍ CENTRUM ST. MORITZ ve spolupráci s Morger + Dettli Architekten, Basilej
Tyto „chrámové lázně“ mají nezaměnitelný tvar i vzhled a jsou dobře začleněny do okolního prostředí.
Snížený vnější plášť z bílého betonu ze tří stran vymezuje komplexní zážitek prostoru uvnitř. Prostor
recepce je vymezen tmavými materiály. Zóna vnitřních bazénů, odkud se dá přejít i k venkovním
bazénům, je světlá a nabízí nerušený panoramatický výhled na pohoří Engadin. Pocit intimity
lázeňského prostoru umocňuje prostorná střecha.
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